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Uma cidade 
só pode se 
considerar 

desenvolvida 
quando garante 

a todos os 
habitantes o 

direito de usufruir 
dela plenamente, 

sem qualquer 
forma de 
exclusão. 

Essa foi a meta por trás da expressão “Curitiba, uma cidade 

mais humana” que, a partir de janeiro de 2013, orientou o 

trabalho da Prefeitura. Ela surgiu da constatação de que nossa 

cidade estava diante de desafios urgentes e complexos, que 

iam muito além do atendimento burocrático das demandas 

tradicionais de moradia, transporte, saúde e educação. 

Na realidade, a Curitiba dos dias de hoje não é mais aquela que  

ganhou fama mundial por seus corredores exclusivos de 

ônibus, seus programas pioneiros de separação de lixo  

e suas áreas verdes. E nem os tempos são os mesmos. 

Com quase 2 milhões de habitantes, uma gigantesca frota  

de veículos e compartilhando infraestrutura com a cada vez 

mais populosa Região Metropolitana, encontramos uma cidade 

que precisava reinventar-se, sob o risco de deterioração da 

convivência social.

Para evitar o caos que toma conta de diversas localidades  

do Brasil e do mundo, torna-se obrigatório para o poder 

público pacificar as relações, integrar as diferenças,  

promover a ocupação justa e democrática do espaço urbano. 

Para a Prefeitura, neste contexto, era necessário ir além do 

atendimento às necessidades imediatas e assumir o papel  

de indutora de uma maior participação das comunidades  

nas decisões sobre a cidade que desejam.
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Juntos, estamos 
construindo 
uma cidade 
mais humana

Curitiba mais humana foi a denominação de um dos 12 programas que compuseram 

o plano de governo da gestão 2013 a 2016. Ele foi voltado a proteção social, defesa 

dos direitos humanos e igualdade racial, erradicação da extrema pobreza, construção 

de relações igualitárias e solidárias. Mas o conceito se desdobrou por todos os 

órgãos e passou a permear o planejamento das diversas áreas da gestão. Ele esteve 

presente, por exemplo, na área social, em iniciativas como o Ônibus Acesso, o 

Condomínio Social, a Casa da Mulher Brasileira, mas pode ser identificado também 

em inúmeros outros programas. Treinar guardas municipais para atender mulheres 

vítimas de violência doméstica, por exemplo, um movimento na direção de uma 

cidade mais humana.  O mesmo vale para a redução da mortalidade infantil - Curitiba 

Mais Saúde; a valorização do servidor e a participação popular nas decisões -  

Curitiba Participativa; a Equidade na Educação - Curitiba Mais Educação; a oferta 

de frutas, verduras e legumes a preço acessível no Nossa Feira - Curitiba Mais 

Nutrição; o uso de espaços alternativos para atividades esportivas e culturais - Viva 

Mais Curitiba e a criação de novos parques em regiões até então desprovidas desse 

tipo de estrutura - Curitiba Mais Verde – entre tantos outros exemplos possíveis. 

Programas e projetos tão diferentes entre si – na complexidade, na extensão e 

no volume de recursos investidos – guardavam uma semelhança fundamental: 

no centro de todos eles está o olhar para o ser humano, a vontade da gestão 

de efetivamente deixar uma cidade melhor para os curitibanos de nascimento 

ou escolha. Foram iniciativas inovadoras, que significam, no fundo, mais alegria,  

menos sofrimento, perspectivas de futuro ampliadas - pessoas vivendo melhor.

C U R I T I B A  F A Z  B E M           P R A  V O C Ê .
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Hora de 
relembrar e 
valorizar o 

que foi feito. 

Com planejamento e determinação, trabalhando em 
equipe e acreditando nas pessoas, os bons resultados 
alcançados em Curitiba, na gestão 2013 a 2016, estão aí, 
para todo mundo ver - e festejar.

Seja qual for a área analisada, sob qualquer ponto de 
vista, os números oficiais confirmam que a cidade 
evoluiu em todos os setores neste período. 

Superando desafio por desafio, foi realizado o maior 
conjunto de obras da nossa história e, ao mesmo 
tempo, os indicadores sociais, econômicos e ambientais 
melhoraram muito.

Acompanhe, nesse material, os dados mais relevantes  
dos nossos relatórios de gestão e confira o que  
foi feito de bom pela nossa cidade, com diálogo, 
transparência e dedicação.

A todos os que participaram desta verdadeira proeza, 
que preservou a cidade em tempos tão problemáticos, 
a nossa gratidão, em nome de todos os curitibanos.

1 0 1 1



 QUATRO 
ANOS

ADMINISTRAÇÃO 
GUSTAVO FRUET

Uma dívida que se acumulou em período de 

expansão da economia brasileira e de crescimento 

das receitas, isto é, em um período de bonança. 

Novos comprometimentos para a gestão, como 

os aportes suplementares da Previdência - lei 

1283/08- eram elementos claros de desequilíbrio 

fiscal crescente.

Como se não bastasse, esse ambiente interno da 

Prefeitura ser de desequilíbrio fiscal, a conjuntura 

macroeconômica brasileira se deteriorou 

profundamente desde 2013: de uma situação 

de crescimento econômico próxima a 3,4 % no 

segundo trimestre de 2013 para uma retração 

estimada de -3,5 % ao final de 2016; uma queda do 

PIB de mais de 7% acumulado entre 2014 e 2016. 

Uma recessão sem paralelo na história econômica 

brasileira. Na fase de crescimento econômico (2004 

a 2010), as receitas municipais de tributos (Imposto 

Sobre Serviços - ISS, cota parte do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

- ICMS, Fundo de Participação dos Municípios - 

FPM, etc) cresciam acima das despesas e, com 

isso, a capacidade de investimento da Prefeitura 

se ampliava. Grande parte desses investimentos no 

ciclo expansivo aconteceram na área de Saúde e 

Educação. 

Em função desse aumento nos investimentos 

na área social, as despesas de custeio e pessoal 

também cresceram nos períodos seguintes. No 

período 2010-2012, as despesas evoluíram mais 

rapidamente do que as receitas e o desequilíbrio 

aumentou. Na fase de retração econômica (2013- 

2016), as receitas não financeiras da Prefeitura, que 

em grande parte dependem do comportamento 

do PIB, passaram a crescer menos que as despesas 

correntes (que são reajustadas com base na 

inflação passada) e abaixo também dos índices 

previstos em outras cláusulas contratuais, como 

promoções, acordos coletivos etc.

A busca do Equilíbrio Fiscal e a melhoria da Qualidade de Vida

Nos últimos quatro anos a cidade de Curitiba 

recebeu mais de 30 prêmios como reconhecimento 

ao conjunto de iniciativas que transformaram 

para melhor a estrutura da cidade e a vida dos 

seus cidadãos. Os prêmios foram obtidos a partir 

de diferentes rankings ou em diversas dimensões, 

como inovação urbana, transparência, qualidade 

de vida, bem estar, desempenho da rede de 

educação, etc. Não é o caso aqui de nomear 

todos, mas de destacar um prêmio que sintetiza os 

pontos centrais da administração Gustavo Fruet 

nos últimos quatro anos: a busca do equilíbrio 

fiscal e a busca pela melhoria da qualidade de 

vida da população. Curitiba recebeu da Austin 

Rating o prêmio de melhor cidade do Brasil em 

2015. Uma análise criteriosa realizada em mais de 

5.550 municípios do país, com 212 indicadores 

em 4 dimensões de uma comunidade: Finanças 

Públicas, Tecnologia e Inovação, Economia e Área 

Social. A dimensão Finanças Públicas se refere às 

condições fiscais da PMC. O legado encontrado 

em 2013 nessa dimensão pela nova administração 

não foi a de equilíbrio fiscal. Uma dívida de curto 

prazo e um déficit projetado na gestão poderiam 

colocar em risco até mesmo o término de obras 

contratadas para a Copa do Mundo de Futebol. 

A agência classificadora 
Austin Rating e a revista IstoÉ 
concederam a Curitiba, em 2015, 
os prêmios de Melhor Cidade do 
Brasil, Melhor Cidade de Grande 
Porte e Melhor Cidade no quesito 
Mercado de Trabalho. Foram 
avaliados 212 indicadores e 5.565 
municípios do País.



Buscando manter o ritmo de investimentos 

necessários para a realização da Copa 2014, 

a primeira preocupação da administração em 

2013 foi a busca de um novo equilíbrio fiscal. 

Equilíbrio esse necessário para fazer frente aos 

seus compromissos não só com a Copa, mas, 

principalmente, com a manutenção da cidade - 

manutenção dos mais de 1.100 parques e praças, 

manutenção dos 4.600 km de vias, manutenção 

dos serviços de coleta de lixo em mais de 700 

mil domicílios, manutenção de mais de 1.150 

semáforos, manutenção de cerca de 156 mil 

luminárias etc. Isto é, a busca do equilíbrio fiscal 

significou reduzir despesas e ampliar receitas, 

sem, no entanto, deixar de fazer funcionar uma 

cidade de 1,9 milhão de pessoas e de investir 

em áreas prioritárias como saúde, educação 

mobilidade e segurança.

Em função desse cenário, o Programa 

de melhoria das receitas e redução das 

despesas foi lançado em conjunto com a ONG 

Comunitas, Programa Juntos, e compreendeu 

um conjunto de ações visando o aumento das 

receitas próprias (IPTU, ITBI, Dívida Ativa e 

ISS) e redução das despesas correntes como 

água, luz, aluguel e limpeza de carros, horas 

extras, serviços de terceiros e outras despesas 

correntes que não comprometiam a prestação 

de serviços à população. O resultado foi uma 

redução de Outras Despesas Correntes (ODC) 

da ordem de mais de R$ 1 bilhão em termos reais 

em 2016, quando comparada com as despesas 

de ODC ao final de 2012. No gráfico ao lado é 

possível observar a evolução das receitas não 

financeiras em termos reais da PMC ao longo 

do ciclo de expansão e de contração.

Finalmente, na área de equilíbrio fiscal, com o 

espaço aberto pelas medidas adotadas, novas 

ações na área de investimentos buscaram 

valorizar profissionais de duas áreas estratégicas 

da administração municipal, vinculadas 

diretamente à melhoria da qualidade de vida da 

população: Educação e Segurança.

Duplicado o patrimônio do IPMC

Sob a atual administração, o Patrimônio 

do Instituto de Previdência do Município 

de Curitiba (IPMC) mais do que dobrou, 

passando de R$ 1,2 bilhão em dezembro 

de 2012 (R$ 910.354.793,50 valor da 

época) para R$ 2,3 bilhões (dez/2016),  

o que significou um importante reforço 

no sistema previdenciários dos  

servidores municipais.

Dívida Consolidada Estável

A dívida consolidada da Prefeitura  

de Curitiba com instituições financeiras 

nacionais e internacionais manteve-se 

estável durante a atual administração, 

em torno de 13% das receitas correntes 

líquidas, ou seja, manteve uma 

expressiva folga em relação ao limite 

de endividamento previsto pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) de 120%.

Na dimensão Inovação e Tecnologia, em 

paralelo a uma minirreforma administrativa 

implementada em 2013, criou-se a Secretaria 

de Informação e Tecnologia (SIT) com o intuito 

de recuperar a governança de TI pela PMC, 

perdida para o ICI ao longo dos últimos 15 anos. 

Capacidade de governança, essa, necessária 

para um novo salto de inovação da cidade. Com 

o intuito de dar agilidade às ações da PMC, 

foi elaborado um Programa de Modernização 

Administrativa Tributária (PMAT/BNDES), com 

investimentos de R$ 84 milhões, que passou a 

ser implementado em 2016. Voltado à melhoria 

dos processos administrativos e de prestação 

dos serviços públicos à população (E-Gov), o 

programa permitirá à PMC enfrentar os desafios 

do século XXI, através da criação de uma nova 

capacidade institucional de elaborar políticas 

públicas na área de Cidades Inteligentes, 

voltadas à gestão urbana em áreas como, 

por exemplo, mobilidade, saúde, educação e 

urbanismo.

Na dimensão econômica, a consolidação de 

Curitiba como o quarto PIB per capita entre as 

capitais brasileiras, bem como o registro de uma 

taxa de desemprego na Região Metropolitana 

entre as mais baixas do país entre 2013 e 2014, 

demonstram a vitalidade da economia local e 

o empreendedorismo dos agentes econômicos.

ADMINISTRAÇÃO 
GUSTAVO FRUET QUATRO 

ANOS

Em um cenário de recessão econômica, enquanto 
as receitas da Prefeitura Municipal de Curitiba 
seguem em queda (baixa atividade econômica 
significa menor arrecadação), as despesas com 
pessoal tendem a aumentar em função dos 
reajustes legais dos salários e da previdência, ao 
passo que outras despesas correntes e de capital 
tendem a estabilizar ou cair. 

Fonte: PMC,SMF - 2016
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Mais recentemente, com a crise econômica, um 

conjunto de medidas adotadas no âmbito da 

Agência Curitiba de Desenvolvimento e de outras 

secretarias como a do Trabalho, de Finanças e da 

Secretaria de Planejamento e Administração, em 

conjunto com o SEBRAE, buscaram estimular os 

novos negócios, notadamente a geração de renda 

e emprego nas micro e pequenas empresas.

Mais do que ações em áreas específicas, o 

que garante a melhoria da qualidade de vida 

de uma população ao longo do tempo são os 

investimentos em infraestrutura física, capital 

humano e inovação. Não apenas pelo efeito 

multiplicador na renda e no emprego ao longo das 

obras, mas, sobretudo, no aumento sistêmico da 

produtividade da cidade via conclusão de novas 

obras viárias, novas moradias para a população 

mais necessitada e a disponibilização de novos 

serviços à população nas áreas de educação e 

saúde. Em síntese, uma melhor combinação 

desses fatores com a tecnologia. 

Para tanto, um conjunto de novos investimentos 

foi implantado com o intuito de avançar na 

infraestrutura física da cidade, na capacitação 

da força de trabalho e no estímulo ao 

empreendedorismo e da inovação urbana. Essas 

três áreas têm sido as prioridades dos novos 

investimentos. Além das obras do PAC Copa, 

onde mais de R$ 500 milhões foram investidos na 

infraestrutura física até 2014, a Linha Verde e sua 

extensão ao extremo Norte e Sul estão recebendo 

investimentos com recursos da ordem de mais de 

R$ 350 milhões, obtidos do Orçamento Geral da 

União (OGU), Centro Paranaense de Cidadania - 

CEPAC, Agência Francesa de Desenvolvimento - 

AFD e Prefeitura.

Na melhoria do sistema existente de BRTs estão 

sendo alocados mais de R$ 202 milhões em 

investimentos no que se refere ao eixo Leste-Oeste. 

No traçado do Inter 2, a PMC conta com recursos já 

assegurados de R$ 106 milhões para obras como 

a trincheira da Avenida Nossa Senhora Aparecida. 

Esse conjunto de intervenções no transporte 

coletivo dá a dimensão dos investimentos na 

melhoria da mobilidade urbana que foram 

implementados na cidade. Além dessas inversões, 

a Gestão Gustavo Fruet entregou o projeto do 

Metrô Linha Norte-Sul pronto para licitar, com 

mais de R$ 3,2 bilhões de recursos assegurados, 

para análise do Ministério das Cidades.

Na área de Meio Ambiente, o Programa Gestão de 

Riscos, com ações de micro e macrodrenagem, 

mitigação de riscos de inundação e remoção da 

população em áreas de risco das bacias do rios 

Barigui, Atuba, Pinheirinho e Belém, com mais 

R$ 160 milhões em investimentos em andamento 

e projetos em fase de autorização para licitar 

(AIO) de quase R$ 400 milhões, demonstram a 

prioridade para área ambiental. O número de 

ações nos novos parques, nas novas áreas verdes 

nas bacias do Barigui, deram continuidade à 

política bem sucedida de melhoria e expansão das 

áreas de lazer da cidade. Um conjunto de obras 

estruturantes nas áreas de mobilidade, gestão de 

risco, educação, esporte, lazer etc., com mais de 

290 contratos em andamento, somava mais de R$ 

750 milhões no final de 2016.

Na área de Inovação Social, investimentos na 

ampliação da educação infantil com na construção 

de novos CMEIS, melhoria da qualidade de ensino 

fundamental, reforma em mais 80 unidades 

básicas de saúde, construção dos Portais 

do Futuro, somados a uma política forte de 

regularização fundiária e uma nova política de 

valorização e resgaste da população moradora 

de rua com o condomínio social, demonstram as 

iniciativas inovadoras da gestão Gustavo Fruet na 

área social.

Na área da Educação, a construção de mais de 30 

CMEIS, com o aumento de mais de 10 mil vagas 

na educação infantil, evidenciam a prioridade 

dada ao setor nos últimos quatro anos. Da mesma 

forma, o resultado de melhor índice do IDEB das 

capitais brasileiras alcançada em 2016, com nota 

6,3, atesta o sucesso dessa opção. Qualidade no 

aprendizado de nossas quase 140 mil crianças, 

com ações em diversas áreas, desde a melhoria 

da remuneração dos nossos professores da 

educação infantil e do ensino fundamental, 

até ações voltadas à melhoria da qualidade de 

aprendizado de nossas crianças, com o direito de 

oportunidades iguais de aprendizado, significam 

também promover uma educação com equidade. 

Na área da Saúde, reformar as instalações 

de cerca de 80 unidades básicas de saúde 

e melhorar o atendimento das unidades de 

Pronto Atendimento foram priorizados nesses 

quatro anos de gestão (o funcionamento pleno 

do Hospital do Idoso, que no início da gestão 

se encontrava subutilizado, permite agora um 

melhor atendimento à população). As reformas 

nas UBS e a construção de uma nova UPA do 

Tatuquara reforçam a infraestrutura de saúde da 

capital paranaense. A presente publicação busca 

dar uma visão geral do que foram os quatro anos 

da gestão Gustavo Fruet à frente da Prefeitura 

de Curitiba. Uma administração participativa e 

democrática voltada à melhoria da qualidade de 

vida da população curitibana.

ADMINISTRAÇÃO 
GUSTAVO FRUET QUATRO 

ANOS
CURITIBA CONQUISTOU O MELHOR ÍNDICE 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA – IDEB DAS CAPITAIS BRASILEIRAS
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PLANO 100 DIAS

O Plano 100 Dias foi elaborado como estratégia 

de alinhamento inicial do executivo, com entregas 

previstas para o primeiro trimestre de governo 

(marcado simbolicamente em 29 de março - 

aniversário de Curitiba). Nesse plano estavam 

contempladas iniciativas voltadas à resolução 

de questões mais estratégicas ou emergenciais, 

para as quais foram designadas 12 comissões 

formadas pelos secretários das pastas envolvidas, 

que demandaram por monitoramento continuado 

até a definição de propostas de ação e sua 

implementação inicial. Foram elas: 

PAC da Copa - Obras 

Gestão de Resíduos - Lixo 

Linha Verde 

Radares 

Projeto Metrô 

Transporte Coletivo - Tarifa 

Portal do Futuro - Segurança/Prevenção  
da Violência 

Reforma Administrativa 

Descentralização/Administrações Regionais 

Curitiba - Dimensão Econômica 

Gestão de Risco - Desastres Naturais/
Macrodrenagem

Obras em Andamento 

As secretarias municipais de Planejamento e 

Administração - SEPLAD e de Finanças - SMF, 

coordenaram o planejamento para a estruturação 

do Plano de Governo expresso no Plano Plurianual 

– PPA 2014-2017. Os compromissos de campanha 

e novas demandas da sociedade exigiram um 

intenso e extenso programa de trabalho com 

cada órgão e entidade da Prefeitura, reunindo 

centenas de técnicos em oficinas de trabalho. Em 

cada oficina debateu-se as principais questões 

ou problemas centrais da população e da cidade 

e a formulação estratégica e operacional para 

obtenção dos melhores resultados. 

O Plano de Governo foi estruturado em etapas. 

Na primeira, foi necessário organizar a ação inicial 

e mais emergencial, focada em problemas a 

resolver, sem, no entanto, deixar de produzir novas  

 

entregas, dados os compromissos assumidos, para 

o que se estabeleceu a estratégia do Plano 100 Dias 

(janeiro a março de 2013). 

Este plano inicial foi subsidiado por um profundo 

diagnóstico de situação, com leitura crítica sobre 

a realidade da Prefeitura em cada área, o que 

contribuiu para o processo de planejamento do 

órgão para 2013. Tinha a finalidade, portanto, de 

dar conhecimento aos dirigentes sobre a situação 

administrativo-financeira das pastas, bem como do 

comportamento previsto para receita e despesa. 

Em uma segunda etapa, houve o movimento de 

estruturação do Plano de Governo, expresso no Plano 

Plurianual-PPA 2014-2017 e o seu desdobramento 

operacional, denominado Plano de Ação para os 4 

anos, recortado ano a ano com projeção de metas e 

proposição de indicadores de resultados.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração completa 
10 anos desempenhando o papel fundamental de fomentar o 
aperfeiçoamento contínuo da capacidade de governo e definir 
a política de gestão estratégica e administrativa da Prefeitura 
Municipal de Curitiba, promovendo, monitorando e avaliando 
a sua implantação. O planejamento estratégico, como uma 
ferramenta de gestão, possibilitou à atual gestão estabelecer 
uma direção da organização para o futuro, permitindo um 
alinhamento dos recursos e ações, em consonância com 
as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo Municipal.

A seguir o rol de iniciativas, produzido pelos órgãos/entidades, que selecionaram as mais relevantes  

e factíveis para entrega até o final de março, quando se completavam 100 dias de governo. 

ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO 2013-2016



Conclusão da revitalização e implantação do Sistema 

de Monitoramento de Segurança em 21 Terminais do 

Transporte Coletivoda URBS - Urbanização de Curitiba 

S.A. 

Proposta para implantação de “faixas exclusivas” (URBS) 

Operação Fluidez no Trânsito, da Secretaria Municipal de 

Trânsito (SETRAN)

Disponibilização, nos Núcleos Regionais, dos serviços 

de análise, verificação e aprovação de projetos de obras 

civis,da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU)

1ª versão do Sistema Metropolitano Integrado de 

Informações Georreferenciadas na Internet, da Secretaria 

Municipal de Assuntos Metropolitanos (SMAM)

Projeto de Lei de compras sustentáveis, da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente (SMMA)

Mapa Digital Equipamentos Urbanos na Internet - Curitiba 

na Ponta do Dedo, do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC)

Proposta do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Curitiba (IPPUC)

I Feira do Emprego e da Capacitação Profissional da 

Trabalhadora Curitibana, da Secretaria Municipal do 

Trabalho e Emprego (SMTE) 

Curitiba anfitriã do evento Goalto Brasil na cidade de 

Londres, do Instituto Municipal de Turismo (CURITIBA 

TURISMO) 

Guia de Informações Socioeconômicas da Agência 

Curitiba de Desenvolvimento S.A. (ACD) 

Caderno de Encargos da COPA 2014 do Município de 

Curitiba, da Secretaria Municipal Extraordinária da COPA 

2014 (SECOPA)

Semana em comemoração ao 8 de março - Dia da Mulher, 

da Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher (SMEM) 

Observatório Cultural da Fundação Cultural de Curitiba 

(FCC)

Grandes eventos culturais, tais como Oficina da Música, 

Festival do Teatro e Carnaval (FCC) 

Passeio Ciclístico e Festas do Aniversário da Cidade, 

da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude 

(SMELJ)

Campeonato Infantil de Corridas - Primeira etapa (SMELJ)

Lançamento do Projeto “No Mercado Municipal você 

também encontra Cultura”, da Secretaria Municipal do 

Abastecimento (SMAB) 

Implantação da “Guarda Cidadã”, da Secretaria Municipal 

da Defesa Social (SMDS) 

Proposta de ações regionais de prevenção ao crack e 

outras drogas (SMDS) 

Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura e Estado 

para levar ações de desenvolvimento e cidadania às 

regiões onde estão instaladas as Unidades Paraná Seguro 

(UPS)

Implantação de nova sede do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) Caximba, da Fundação de Ação 

Social (FAS)

Implantação do Protocolo de Gestão do CRAS e do Serviço 

de Atendimento Domiciliar para Pessoas com Deficiência 

e Idosos (FAS)

Proposta de reconfiguração do Programa Conexão Escola, 

da Secretaria Municipal da Educação (SME)

Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR/MEC), da 

SME

Diagnóstico da educação municipal no ensino fundamental 

(SME) 

Programa de formação continuada para os profissionais 

da rede municipal de ensino (SME)

Implantação do Espaço Cidadão nas Ruas da Cidadania 

SF, PN e CIC, da readequação da rede contratada, do 

Instituto Curitiba de Saúde (ICS) 

Proposta de desenvolvimento de competências para 

prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba, do 

Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP) 

Organização do Seminário Juventude e Violência, 

com vistas à estruturação do programa Portal do 

Futuro, encontro que reuniu mais de 300 pessoas entre 

secretários municipais, gestores públicos e professores 

universitários, abordando temas como: “Políticas públicas 

e representações sobre os jovens”, “A juventude como 

questão de segurança”, “O conflito e a diversidade na 

universalização da escola” e “Infância e adolescência e as 

violências do cotidiano” 

Estruturação e monitoramento do Plano 100 Dias e 

monitoramento das Comissões Estratégicas (SEPLAD)

O Plano de Governo contemplou compromissos 

de campanha, novos pedidos da população 

e demandas técnicas, além de aproveitar as 

oportunidades criadas por novas fontes de 

recursos que se apresentavam e as potencialidades 

da cidade. A partir deste conjunto de informações 

originaram-se programas e projetos organizados 

em dimensões estratégicas. 

Na perspectiva de uma Curitiba sustentável, 

inicialmente desenhou-se uma visão estratégica 

para a gestão identificada com os temas: Curitiba 

Humana, Mais Verde, Participativa, Inteligente e 

Criativa. As prioridades passaram pelo esforço da 

administração municipal e de toda a sociedade de 

ampliar a atual estrutura produtiva da cidade na 

direção de uma economia pós-industrial, baseada 

em dois conceitos: mais verde e mais criativa. 

Os resultados desejados incluíram, de um lado, a 

melhoria do bem-estar humano e da igualdade 

social - destacando-se a redução da extrema 

pobreza, ao mesmo tempo em que se reduzem 

significativamente os riscos ambientais. De outro, 

pela vertente da economia criativa, pela qual se 

buscou fortalecer os processos que envolveram a 

criação, a produção e a distribuição de produtos e 

serviços, usando o conhecimento, a criatividade e 

o capital intelectual como principais recursos. 

Outra prioridade desta gestão foi a ampliação 

da qualidade dos serviços municipais. Buscou-

se uma melhoria significativa na qualidade de 

vida das pessoas, pois a cidade que queremos 

orienta-se pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável. Esta condição só seria alcançada 

por meio do planejamento e gestão integrados e 

com maior participação da sociedade. Por isso, 

foram buscados mecanismos para informar e 

permitir a contribuição das pessoas na definição 

de um conceito curitibano de desenvolvimento 

sustentável. Estes conceitos são expressos na 

figura abaixo.

PLANO DE GOVERNO / PLANO PLURIANUAL

Fonte: PMC, SEPLAD, 2013
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Para a elaboração do Plano de Governo, 

estruturado com base nos 12 programas de 

governo e expresso no Plano Plurianual PPA 2014-

2017, utilizou-se do método do Marco Lógico, cuja 

matriz está baseada em dois princípios básicos: 

relações lógicas verticais de causa-efeito entre 

as diferentes partes de um problema, que depois 

relacionam atividades (insumos), componentes 

(produtos), o propósito e o fim como conjunto de 

objetivos hierarquizados do projeto; e o princípio 

da correspondência na lógica horizontal, que 

vincula cada nível de objetivos à medição do 

resultado atingido. O quadro ao lado demonstra o 

método do Marco Lógico.

Para isso, elabora-se a “árvore de problemas”, 

onde se expressam, vinculados na forma de causa/

efeito, as condições negativas percebidas pelos 

atores envolvidos nos problemas em questão. 

Confirmada essa vinculação causa/efeito, os 

problemas foram ordenados de tal forma que 

permitiu aos formuladores identificar o conjunto 

de problemas sobre o qual se concentrariam os 

objetivos do programa/projeto. O conhecimento 

da cadeia de problemas permitiu melhorar 

a formulação, efetuar o monitoramento dos 

“supostos” do projeto durante sua execução 

e, uma vez concluída e substituída pela árvore 

de soluções, facilitou a tarefa da verificação da 

resolução dos problemas. A seguir, têm-se o 

quadro-síntese do método utilizado: 

Por meio dessa metodologia, foram realizados inicialmente os diagnósticos, 

a análise dos atores envolvidos, elaboradas as árvores de problemas que 

identificam as problemáticas a serem resolvidas e a árvore de soluções. 

O desenho abaixo demonstra a estruturação do Plano de Governo e do PPA.

As políticas transversais – mulher, pessoa com deficiência, criança, jovem 

e idoso - que requerem ações por parte da municipalidade para superar a 

exclusão social, mereceram destaque no Plano de Governo e estruturado no 

Plano Plurianual - PPA 2014-2017. Os serviços para essa parcela da população 

foram priorizados nas diferentes políticas públicas.

Fonte: SEPLAD,2013 Fonte: SEPLAD,2013

Fonte: SEPLAD,2013
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Desenvolvimento Social
A dimensão Desenvolvimento Social teve por meta 
garantir o acesso aos direitos, visando à redução 
das desigualdades sociais, culturais, econômicas 
e territoriais, e contribuiu com o desenvolvimento 
humano, elevando a qualidade de vida na direção 
de novos patamares de civilidade.

Foram contemplados sete programas, estruturados 
com o objetivo de atender principalmente a uma 
das estratégias de desenvolvimento da gestão, que 
é a erradicação da extrema pobreza.

Cuidar do bem-estar da população com ações de 
desenvolvimento social nas áreas da saúde, com 
a ampliação do acesso aos serviços; na educação, 
com a melhoria da qualidade e da equidade nas 
escolas; na segurança, com a contribuição para 
redução dos índices de violência e criminalidade, 
tendo como uma das estratégias a implantação do 
Programa Portal do Futuro, com ações voltadas a 
diminuir a violência contra os adolescentes e adultos 
jovens na faixa de 15 anos a 29 anos; na segurança 
alimentar e nutricional, com ações para a melhoria 
da alimentação da população mais vulnerável, 
além de iniciativas para a diminuição dos índices 
de obesidade, são caminhos para se alcançar a 
melhoria da qualidade de vida.

Nessa dimensão, merece destaque também a 
garantia do respeito aos direitos humanos, com 
a criação da Assessoria de Direitos humanos e a 
instalação da 1ª Comissão Municipal de Direitos 
Humanos de Curitiba, incluindo-se aqui um olhar 
mais atento para as minorias e para os grupos mais 
sujeitos à violência.

Essas metas exigiram, portanto, uma ação 
marcadamente intersetorial, participação intensa 
de todos os atores da área social, assim como uma 
forte integração com a dimensão econômica e 
com a dimensão urbana e ambiental, para atender 
todas as questões inerentes aos desafios levantados 
durante as oficinas de trabalho para a construção 

dos programas e seus detalhamentos para o Plano 
Plurianual PPA 2014-2017.

Os sete programas definidos foram:

Curitiba Mais Humana: Fortalecer políticas de 
proteção social e de promoção dos direitos humanos, 
visando à erradicação da extrema pobreza, à 
construção de relações igualitárias e solidárias, e ao 
desenvolvimento social nos territórios de Curitiba.

Curitiba Mais Segura: Contribuir com ações de 
prevenção para a redução das taxas de violência 
e criminalidade e para a prevenção e respostas às 
situações emergenciais de defesa civil.

Curitiba Mais Saúde: Ampliar o acesso, a qualidade 
e a resolubilidade das ações e serviços de saúde do 
SUS-Curitiba.

Curitiba Mais Educação: Incrementar a qualidade e 
a equidade da educação ofertada no município de 
Curitiba.

Curitiba Mais Nutrição: Contribuir para a melhoria 
da situação de segurança alimentar e nutricional da 
população mais vulnerável de Curitiba.

Viva Mais Curitiba: Mobilizar os cidadãos para 
uma agenda proativa de ações e programação 
de lazer, prática esportiva, de atividade física, 
cultura e turismo, incentivando a socialização e o 
fortalecimento de valores.

Portal do Futuro: Fortalecer as trajetórias dos 
jovens na busca de melhor qualidade de vida, para 
que eles sejam os verdadeiros protagonistas de uma 
construção coletiva que enalteça sua imagem, seu 
pertencimento e a efetiva inclusão social.

Desenvolvimento Econômico 
A dimensão Desenvolvimento Econômico visa 
fortalecer a imagem da cidade como ambiente 
favorável ao desenvolvimento de negócios e ampliar 
parcerias estratégicas.

Nessa dimensão se buscou fortalecer na região 

a economia pós-industrial baseada na atividade 
econômica sustentável. Um exemplo é a Economia 
Criativa, que, segundo a Secretaria de Economia 
Criativa do Ministério da Cultura, “é a economia do 
intangível, do simbólico. Ela se alimenta dos talentos 
criativos que se organizam individual ou coletivamente 
para produzir bens e serviços criativos.”

Acredita-se que na cidade do futuro a economia será 
cada vez mais dominada por inovações que buscam 
substituir os recursos naturais não renováveis rumo 
a uma economia verde, usando a criatividade do ser 
humano como insumo básico.

Nessa dimensão, o Programa Curitiba Criativa 
reposicionou Curitiba no patamar das principais 
cidades inovadoras e criativas e desenvolveu a 
economia verde e criativa, aproveitando melhor 
os recursos e fomentando as competências e o 
empreendedorismo local.

Desenvolvimento Urbano e Ambiental
Na Dimensão Desenvolvimento Urbano e Ambiental, 
o objetivo foi garantir mobilidade urbana e 
metropolitana de qualidade, priorizando o transporte 
coletivo; melhorar a qualidade do espaço urbano 
com um planejamento unificado e articulado 
com a Metrópole e promover o desenvolvimento 
sustentável, incentivando a inclusão social associada 
à manutenção do meio ambiente equilibrado.

Foram contemplados três programas:

Curitiba Metrópole: Melhorar a qualidade do espaço 
urbano com um planejamento unificado e articulado 
com a metrópole. Com base nesse objetivo foi 
realizada a Revisão do Plano Diretor de Curitiba 
e da Legislação de Zoneamento e Uso do Solo e 
elaborado o Plano Municipal de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável. Fez parte do mesmo objetivo a 
revisão dos Planos Setoriais de Habitação, Mobilidade 
Urbana, Desenvolvimento Social e Econômico, 
Controle Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 
Segurança Pública e Defesa Social. 

Mobilidade Urbana Integrada: Garantir mobilidade 
urbana e metropolitana de qualidade, priorizando 
o transporte coletivo, com a integração de modais 
de transporte de modo a enfrentar conjuntamente 
as causas e efeitos do desenvolvimento urbano 
no trânsito e no transporte de passageiros e 

mercadorias. Desenvolver uma qualidade de vida na 
cidade que impacte diretamente na diminuição dos 
deslocamentos urbanos necessários para trabalhar, 
habitar, recrear-se e circular com segurança e 
urbanidade. 

Curitiba Mais Verde: Promover o desenvolvimento 
sustentável, incentivando a inclusão social e 
associando-o à manutenção do meio ambiente 
equilibrado e articulado com os municípios da Região. 
Com esse objetivo foi elaborado o plano de gestão 
de riscos e desastres naturais, da política de proteção 
animal, de educação para a sustentabilidade, de 
incentivos a construções sustentáveis, dentre outros.

Governança Participativa
A Governança Participativa ampliou e estimulou 
a participação da sociedade nos diversos canais 
de comunicação pública municipal, aperfeiçoando 
os instrumentos de gestão e a capacidade de 
atendimento das demandas da população e dando 
transparência à aplicação dos recursos públicos.

Essa dimensão considerou que Curitiba é reconhecida 
como uma cidade inovadora, com soluções criativas 
para resolver seus problemas e que sempre propiciou 
à população uma boa qualidade de vida. 

Entretanto, a cidade cresceu. Hoje é uma metrópole 
com um conjunto complexo de problemas que 
envolvem grandes desafios econômicos e sociais, 
onde cada vez mais o cidadão espera respostas 
rápidas e efetivas, que só serão possíveis com 
envolvimento e participação cada vez maior do 
cidadão.

Fez parte dessa dimensão o Programa Curitiba 
Participativa, cujo objetivo foi o de aperfeiçoar 
a capacidade de atendimento às demandas da 
população e os canais de comunicação com a 
sociedade. A operacionalização desse programa 
previa o envolvimento de várias secretarias e órgãos 
como forma de atendimento e a resolução dos 
problemas complexos existentes numa perspectiva 
de atuação intersetorial. 

Esse conjunto de informações permitiu aos 
formuladores das políticas públicas proporem ações 
que possibilitaram uma melhoria da qualidade de 
vida da população.

ESTRUTURA DO PLANO DE GOVERNO

Ao final do processo ficaram estabelecidas quatro dimensões estratégicas, com 
doze programas finalísticos e seus objetivos, que se desdobraram em projetos 
e entregas para a população. Na sequência tem-se a síntese da estruturação do 
Plano de Governo: Dimensões, Programas e seus objetivos.
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ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2014, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 E
PLANOPLURIANUAL 2014-2017

A Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO é um dos 
instrumentos que ajudam a definir o Orçamento 
Municipal, o que se realiza a partir de duas etapas: 
por meio de Consultas Públicas e Debates nas 
dez Administrações Regionais, Audiência Pública 
e de meios eletrônicos, além de ciclos de debates 
internos para deliberações com todos os órgãos/
entidades da PMC.

 A Lei OrçamentáriaAnual-LOA, elaborada a 
partir das diretrizes da LDO, apresenta os meios 
orçamentário-financeiros para viabilização do 
Plano de Governo e todas as ações relativas 
aos diversos órgãos e entidades que integram a 
administração.

Já o Plano Plurianual-PPA expressa em grandes 
linhas de ação e recursos o plano de trabalho para 
um período de quatro anos, sendo o último deles 
sob responsabilidade da próxima gestão, de modo 
a garantir continuidade e finalização das propostas. 
Nele estão os principais compromissos assumidos 

e expressos no Plano de Governo, para os quais se 
alocam os recursos orçamentário-financeiros de 
custeio e investimentos.

Estruturou-se o PPA com base no modelo utilizado 
pelo governo federal, conforme figura abaixo, a 
partir de dimensão estratégica, políticas públicas, 
programas e seus objetivos, iniciativas e ações.

Houve muitos desafios na elaboração do 
orçamento em razão das demandas da população 
e às necessidades da cidade serem muito 
superiores aos recursos disponíveis. Isto exigiu uma 
seleção criteriosa do que fazer, de modo a obter 
os melhores resultados, que beneficiassem mais 
pessoas ou que interviessem sobre as questões 
mais relevantes.

Para a formulação das peças orçamentárias 
utilizou-se de escuta permanente da população e 
suas demandas por meio de consultas, audiências 
públicas e diferentes canais de mídias eletrônicas e 
redes sociais. Neste processo, tanto a elaboração 
do Orçamento para o ano fiscal de 2014 (LDO e 
LOA) e do Plano Plurianual para o quadriênio 
2014-2017 (PPA), contou-se com duas etapas de 
Consultas Públicas, realizadas em cada uma das 
Administrações Regionais da cidade.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Consultas Públicas e Audiências Públicas

Investir num modelo de gestão que aproximasse 
a Prefeitura da população, ampliando sua 
participação, foi um dos principais compromissos 
assumidos pela gestão 2013/2016.

A participação da população na elaboração 
do PPA 2014-2017, LDO e LOA 2014, ocorreu 
por meio de Consultas e Debates Públicos.
Durante o período das consultas públicas a 
população pôde apresentar as suas demandas, 
sugestões e comentários de diversas formas. 
Dentre elas, o canal aberto junto à Central de 
Atendimento e Informações – 156; pelo Sistema 
LDO/LOA/PPA denominado Portal Curitiba 
Participe e Portal dos Conselhos, disponível na 
página web da Prefeitura de Curitiba, e ainda 
participando das consultas públicas presenciais, 
onde, além de fazer perguntas por meio de um 
formulário próprio, os participantes puderam 
também fazer o uso da palavra. Além desses, o 
cidadão pôde se manifestar pelas redes sociais  
 
– facebook, twitter -, e pelo chat disponibilizado 
para os cidadãos conversarem com o prefeito e 

secretários municipais.

Para complementar as informações sobre as 
demandas da população, foi realizada uma 
pesquisa de ponto de fluxo no mês de abril/2013, 
tendo como finalidade conhecer as prioridades 
daqueles que não puderam participar das 
consultas e debates públicos por nenhum dos 
meios disponibilizados para tal.

Nos quatro anos de gestão, as contribuições dos 
cidadãos foram voltadas principalmente para 
as áreas de Vias (22,8%), Segurança (14,6%), 
Saúde (10,8%) e Trânsito (9,5%), que, somadas, 
correspondem a 57,8% do total das solicitações. 
As demandas foram mapeadas por Administração 
Regional e por bairro. Unidas aos pressupostos do 
Plano de Governo, elas subsidiaram diretrizes de 
gastos com custeio e investimentos. 

O resultado das contribuições recebidas por 
meio das consultas públicas constituiu-se em 
um importante subsídio para o estabelecimento 
das diretrizes de governo e para a priorização 
dos investimentos consolidados nas peças 
orçamentárias.

ORÇAMENTO

Curitiba apresenta o 4º maior** 
orçamento entre as capitais 
brasileiras. Suas principais 
fontes de receitas têm origem 
em recursos próprios os quais 
representam quase 62%. As 
transferências da União somam 
18,5%, o Estado contribui com 
outros 12,5%, enquanto os recursos 
de origem multigovernamental 
representam 6,2%. As operações 
de crédito contribuem com 1% e as 
transferências de pessoa física e 
pessoa jurídica representam 0,2%.Fonte: SEPLAD, 2016Fonte: Adaptado modelo Governo Federal PPA 2012-2015.
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ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS 2014, LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 E 
PLANOPLURIANUAL 2014-2017

Com relação ao panorama das despesas, de 
acordo com o gráfico abaixo, a maior fatia, sendo 
quase 50%, refere-se as despesas com pessoal, 
enquanto outros 35,88% são consumidos no 
custeio da estrutura. Os investimentos absorvem 
uma fatia de 7,43%, enquanto 4,29% são destinados 
para a reserva de contingência (dos quais 0,3% da 
receita corrente líquida são riscos fiscais e demais 
passivos contingentes e o restante é para reserva 
orçamentária do regime próprio do servidor),1,82% 
para a amortização da dívida, 0,69% para os juros 
da dívida e finalmente 0,07% para inversões.

Captação de Recursos e Investimentos

A Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração – SEPLAD, dadas suas atribuições e 
em face da necessidade de atender compromissos 
assumidos e demandas da cidade, empreendeu 
na gestão, em conjunto com vários órgãos e 
entidades, alguns movimentos e esforços na 
consolidação de recursos captados anteriormente 
e de novos recursos.

Na página 38 estão detalhados os investimentos 

realizados na gestão.

PRIORIDADES DA GESTÃO

As áreas de destaque nesta gestão foram a Saúde, 

a Educação, Segurança e a Mobilidade Urbana, 

priorizadas na elaboração do plano de governo 

por representarem as maiores demandas da 

população.

Educação

A área da educação foi uma das que mais recebeu 

atenção e investimentos. O percentual médio 

sobre orçamento anual do município foi da ordem 

de 30%, ou seja, muito superior aos 25% exigidos 

na Constituição. 

Com esse investimento na educação, foi possível 

assegurar a construção de 34 

Centros Municipais de Educação 

Infantil – CMEIs, possibilitando 

a ampliação de vagas para mais 

10 mil crianças. A Rede Municipal 

de Ensino também conseguiu 

garantir o atendimento a toda 

demanda na idade de 4 e 5 

anos nas turmas de pré-escola, 

sendo hoje a capital com o maior 

percentual (85%) de crianças de 

0 a 5 anos com educação em 

tempo integral na rede pública. 

Outra conquista importante foi o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - 

Ideb, que passou de 5,9 em 2013 para 6,3 

em 2015, ultrapassando a média 6,0 dos 

países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE. Uma das 

melhores conquistas está  expressivo aumento de 

escolas com Ideb entre 6 e 7, que hoje representam 

65% daquelas que ofertam anos iniciais do ensino 

fundamental.

Curitiba Mais Saúde

A área de Saúde, ao lado da Educação, é uma das 
que mais recebeu recursos da Prefeitura. Durante 
a atual administração, Curitiba destinou em média 
20,7% do seu orçamento para a Saúde, superando 
a exigência legal que é de 15%. 

Com esses recursos foi possível viabilizar algumas 
ações como:  a qualificação na rede de atendimento 
do Sistema Único de Saúde –SUS, a construção de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), a nova sede do 
Laboratório Municipal e a reforma e requalificação 
de Unidades Básicas de Saúde.

A estratégia da gestão em priorizar a atenção 
primária mostrou-se acertada e trouxe resultados 
expressivos. A aproximação das equipes de saúde 
com a comunidade foi ampliada, passando de 55 
para 66 unidades funcionando na Estratégia Saúde 
da Família. A participação dessas equipes no 
atendimento aos curitibanos representa hoje 66% 
da cobertura de atenção básica do município. Em 
dezembro de 2012, esse valor era de 53%.

Mobilidade Urbana

Na área de mobilidade urbana, uma das primeiras 
medidas adotadas pela gestão foi a retomada 
das obras da Linha Verde, que estavam paradas 
desde a gestão anterior. Os pagamentos foram 
colocados em dia e construídos três viadutos 
(Marechal Floriano, Viaduto Estaiado e Linha Verde 
sobre a Av. Afonso Camargo) e quatro trincheiras 
(da Rua Guabirotuba, as trincheiras do binário das 
vias Roberto Cichon e Agamenom Magalhães e a 
Izaac Ferreira da Cruz, no Pinheirinho), concluído o 
trecho sul e iniciados os trabalhos na Linha Verde 
Norte, com obras da trincheira na Rua Fúlvio Alice 
em andamento.

Entre outros avanços conquistados com os 
investimentos na área, estão a redução em mais de 
40% no número de vítimas fatais em acidentes de 

trânsito em Curitiba entre 2011 e 2015. A melhoria 
do indicador decorreu, entre outras medidas, da 
participação da cidade no Projeto Vida no Trânsito, 
com a implantação da Área Calma na região central 
(abrangendo 140 quarteirões), formando um 
perímetro no qual a velocidade máxima é de 40 
km/h.

Graças ao conjunto de medidas adotadas, Curitiba 
recebeu, em 2015, o mais importante prêmio 
em segurança viária do mundo, pelo projeto 
do semáforo para pessoas com mobilidade 
reduzida, instituído pela Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA) e entregue na segunda 
Conferência Global de Alto Nível em Segurança 
Viária, que reúne representantes de 120 países.

Foram iniciados nesta gestão os projetos para 
investimentos na implantação de obras para 
melhoria do transporte coletivo; BRT Leste/
Oeste, Inter 2, obras de circulação e sinalização de 
trânsito, implantação de pavimentação, calçadas, 
ampliação da rede de iluminação pública e também 
a modernização da iluminação para calçadas 
de pedestres, entre outros. Foram implantadas 
novas vias cicláveis e recuperadas boa parte 
das ciclovias existentes. São 100,51 km de vias 
implantadas/recuperadas, entre as quais passeios 
compartilhados, ciclofaixas, ciclorrotas, ciclovias e 
via calma. 

Segurança

O Programa Curitiba Mais Segura focou suas 
ações na prevenção, visando a redução das taxas 
de violência e criminalidade, e na atenção às 
situações emergenciais. A estratégia foi articulada 
pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito, que atuou em 
sistema de rede com as demais esferas de governo 
e instituições de segurança pública, bem como 
organizações da sociedade civil e instituições de 
ensino superior.

Fonte: PMC, LOA,2017
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No balanço geral, não foi 
possível concretizar somente 
3%, o equivalente a 10 itens e 2% 
são de governança externa, ou 
seja, sua realização depende de 
decisão de organismos externos. 
Se forem somados todos os 
compromissos realizados com 
os que estão em andamento, o 
percentual de realização sobe 
para expressivos 95%.

Dentre as diversas ações, destacam-se as soluções 

urbanísticas que visam inibir ambientes propícios à 

criminalidade, como, por exemplo, boa iluminação 

pública, ampliação do vídeo monitoramento móvel 

na cidade, construção de módulos de segurança, 

aquisição de veículos, construção da Academia 

da Guarda Municipal e criação do Observatório de 

Segurança.

 Um dos legados mais importantes da gestão 

do prefeito Gustavo Fruet é a estratégia de 

empoderamento feminino por meio de políticas 

públicas dirigida às mulheres. A criação da 

Secretaria Municipal da Mulher e da Rede 

de Atenção às Mulheres em Situação de 

Violência proporcionaram resultados efetivos 

no enfrentamento da violência contra a mulher. 

Destaque para a Patrulha Maria da Penha, criada 

na gestão, responsável por acompanhar os casos 

de mulheres que já tenham recebido as medidas 

protetivas da justiça, e que já atendeu cerca de 

3 mil mulheres e fez mais de 7 mil visitas. Entre 

outros, Curitiba deixou o 4º lugar do ranking de 

capitais com maior índice de assassinatos de 

mulheres em 2012, indo para 18ª colocação em 

2015, de acordo com o Ipea.

AVALIAÇÃO DOS  
PROGRAMAS DE GOVERNO 

O monitoramento e a avaliação das ações dos 

doze Programas de Governo ocorreram de 

forma sistemática e periódica e em vários níveis 

gerenciais. No nível estratégico, o Prefeito realizou 

reuniões semanais para acompanhamento das 

prioridades de governo com os secretários 

envolvidos. Semanalmente aconteceram as 

reuniões do Comitê Gestor de Investimento - 

órgão colegiado composto pelos secretários da 

SEPLAD, SMF, SMOP e IPPUC - para autorizações 

dos investimentos e discussões de questões 

críticas dos Programas de Governo, além de 

rodadas mensais com as Secretarias e Órgãos 

para a gestão orçamentária dos recursos de 

investimentos e acompanhamento do Plano de 

Governo. 

A avaliação dos Programas de Governo também 

se deu na gestão por meio de três ciclos 

quadrimestrais em reuniões com os secretários 

gestores de programas e suas equipes com vistas 

à análise e a avaliação dos programas e projetos, 

permitindo a formulação de agendas para 

encaminhamentos das questões mais complexas, 

a projeção de análise de tendência, a análise do 

comportamento dos indicadores e os possíveis 

ajustes para a execução das ações do plano de 

governo.

Após cada ciclo, houve a produção de informações 

estruturadas, bem como a análise estratégica 

do conjunto do Plano de Governo, permitindo 

a tomada de decisões e os ajustes necessários 

no desenvolvimento das políticas públicas, 

possibilitando viabilizar as entregas de bens e 

serviços à população.  

Os resultados foram disponibilizados no site 

da Prefeitura Municipal de Curitiba no Portal da 

Transparência.  

DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS  
PELA GESTÃO 83% FORAM CUMPRIDOS

Durante os quatro anos de gestão, a administração 

do governo Gustavo Fruet alcançou um expressivo 

percentual de realizações do seu Plano de 

Governo.  Dos 353 compromissos de assumidos, 

83% - equivalente a 294 compromissos - 

foram totalmente cumpridos. De acordo com 

levantamentos da Secretaria do Planejamento e 

Administração, outros 12% (43 compromissos) se 

encontram em plena execução.

Fonte: SEPLAD, 2016
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Evolução da Rede 
Municipal de Equipamentos 

Período
1833 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

1991 - 2000

2001 - 2010

2011 - 2015

- 2015 1098

16

41

125

411

546

377

57

182

593

1139

1516

Equipamentos
Acumulado

Jardinetes, Praças, 
Bosques, Parques

2.614
ACESSE WWW.CTBAAGORA.COM.BR

EQUIPAMENTOSAbastecimento Alimentar

Assistência Social

Cultura

Educação

Esporte

Saúde

Segurança

Praças e Jardinetes

Parques e Bosques
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Diversas medidas foram tomadas ao longo 
da gestão municipal 2013-2016 para melhor 
integrar as diversas áreas de Vigilância 
em Saúde (epidemiológica, sanitária, 
ambiental e saúde do trabalhador), assim 
como integrar a Vigilância em Saúde 

com a Atenção Primária à Saúde, melhorando as condições 
do município para responder tanto a doenças infecciosas 
endêmicas, como AIDS, tuberculose e leptospirose, quanto 
a novas demandas, como as doenças relacionadas ao 
Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya) que, com as 
modificações epidemiológicas no Brasil desde 2015, passaram 
a demandar ampliação do enfrentamento por parte do 
município, que foi realizada de forma intersetorial. Um bom 
exemplo é a situação do HIV/AIDS, para a qual este quadriênio 
foi o de menor número de casos novos de HIV em crianças 
menores de 5 anos - apenas 4 crianças até o momento, em 
comparação com 19 crianças no quadriênio precedente. Com 
diversas estratégias inovadoras que ampliaram o acesso à 
testagem para HIV (com testes rápidos no Consultório na 
Rua, em trailers do “A Hora é Agora”, com teste solicitado por 
aplicativo ou levado a ONGs que trabalham com públicos de 
maior vulnerabilidade), Curitiba ampliou a detecção de casos 
novos de HIV enquanto manteve estável a detecção de casos 
novos de AIDS, claro indício de maior diagnóstico precoce. Em 
2014, com a inserção de médicos infectologistas nos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família, foi possível obter controle das 
filas para atenção especializada na área e criar condições 
para a construção do inovador protocolo de manejo de HIV/
AIDS na Atenção Primária à Saúde, usado de referência para 
o protocolo do Ministério da Saúde e base da capacitação de 
profissionais de todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade 
ocorrida desde então. Isso possibilitou mais vinculação e início 
precoce da terapia antirretroviral - tanto que a disponibilização 
de tais medicamentos para tratamento de HIV aumentou 
50% de 2013 a 2015, e para profilaxia pós-exposição sexual 
aumentou em 370% no mesmo período. No final de 2014, 
Curitiba foi uma das poucas cidades do país que aderiram 
ao ousado compromisso proposto pelo Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS): erradicar a 
Epidemia de AIDS nos próximos 15 anos, simbolizado pelas 
metas 90-90-90 para 2020 e 95-95-95 para 2030. Além das 
ações já descritas, isto levou a grandes avanços na análise da 
situação dessa doença no município, resultando na construção 
da cascata de monitoramento dos cuidados à pessoa vivendo 
com HIV/AIDS em Curitiba, publicada pela primeira vez no 
final de 2015, que mostraram que partimos de 95-47-75 no 
consolidado do ano de 2013. Indicando efetividade de todas 
essas ações, a mortalidade por HIV se reduziu em 2014 e 2015, 
quando atingiu seu menor valor histórico, com taxa de 6,2 
óbitos por HIV para 100.000 habitantes.

O desenvolvimento sustentável tem 
sido a principal prioridade da PMC nos 
últimos 4 anos. A gestão de riscos e 
monitoramento dos rios recebeu o maior 
valor de investimentos, superando os 
R$150 milhões, com a renaturalização 
dos rios sendo o conceito central dessa 

nova estratégia. Comparando os índices de qualidade da 
água (IQA) nos últimos anos, Curitiba começou a inverter 
a tendência histórica de aumento da poluição dos seus rios 
para uma nova tendência de redução da poluição. Entre o IQA 
de 2014 e o de 2016, 54 rios melhoraram a qualidade da sua 
água. Destes, 38 melhoraram sua classificação em termos de 
grau de poluição. Hoje, Curitiba possui 8 rios na classificação 
Boa e 1 na classificação Ótima. Os peixes começam a voltar 
aos rios. As áreas verdes cresceram em mais de 6 milhões de 
metros quadrados entre 2013 e 2016 com a criação do Reserva 
do  Bugio, dos parques Guairacá, Mané Garrincha, Bosque 
dos Mundiais, Iberê e Vista Alegre. Além dos parques, o 
programa Rio-Parque contemplou a implantação dos Bosques 
de Conservação da Biodiversidade Urbana, Vitória Régia, Da 
Ordem, Tatuquara e Da Mina. A gestão de resíduos sólidos 
preparou uma nova licitação. Curitiba foi a única cidade da 
América Latina incluída no ranking verde do Siemens Index de 
cidades eco-friendly. 

Contempla todos os objetivos 1 a 7 acima 
citados. Com 1.9 milhão de habitantes, 
Curitiba tem o 5ª maior PIB entre os 
municípios do Brasil e seu padrão de 
vida (renda per Capita) é superior ao da 
média paranaense e da média brasileira. 
Seu IDH-M está entre os mais altos das 

capitais brasileiras (0,823). A taxa de desemprego tem 
sido historicamente abaixo da taxa nacional. Sua estrutura 
produtiva está assentada no setor de serviços, com os setores 
de educação, ciência e tecnologia e saúde com importante 
participação no PIB local. No setor industrial, a indústria metal-
mecanica (automobilística) e indústria de alimentos tem 
destaque. São 153 mil empresas  legalmente estabelecidas, 
sendo a maior parcela de micro e pequenas empresas, 
existindo ainda 66 mil microempreendedores individuais 
registrados e 943 mil trabalhadores formais. Em parceria com a 
ONG Comunitas, a cidade está realizando o seu planejamento 
estratégico para 2035. A visão de futuro contempla como eixo 
norteador o desenvolvimento sustentável, no qual a melhoria 
da qualidade de vida material, a resiliência e sustentabilidade 
ambiental, e a melhoria das condições sociais são os pilares 
centrais  da estratégia de desenvolvimento. Participa do forum 
C40 Cities, onde, junto com grandes cidades mundiais, debate 
e propõe políticas para as mudanças climáticas. Políticas de 
eletromobilidade, tratamento de resíduos sólidos, redução da 
poluição dos rios têm sido exemplos de politicas voltadas à 
sustentabilidade. Entre outros exemplos, destacam-se  ainda a 
participação do cidadão nas Consultas e Audiências Públicas, 
e a transparência nas ações de governo  com a publicização no 
Portal da Transparência. 

Mesmo no momento em que o Brasil tem 
tido mais dificuldades de atingir a meta, e 
numa área em que Curitiba já contava com 
uma política consolidada e reconhecida 
desde o final do milênio passado, o Programa 
Mãe Curitibana, a gestão municipal 2013-

2016 realizou diversas novas ações e obteve significantes 
resultados. Foi o quadriênio em que ocorreram menos óbitos 
de gestantes: a Taxa de Mortalidade Materna do período tende 
a ficar pela primeira vez abaixo de 30 por 100.000, redução 
de 44 a 46% em relação ao primeiro quadriênio do milênio; e 
a parcial dos primeiros 11 meses de 2016 é melhor da história 
da cidade, com taxa de 5,2 por 100.000 - indicando que em 
2016 Curitiba provavelmente ficará pela primeira vez na história 
abaixo do limiar de 20 a cada 100.000, que é o recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde, além de tender a atingir 
em 2016 a meta de redução proposta pelo ODM 5. Quais ações 
podem explicar isso? Houve avanços de acesso, resolutividade 
e coordenação do cuidado na Atenção Primária à Saúde, 
com implantação de quatro Linhas Essenciais de Conduta 
para agravos relevantes na gestação (queixas urinárias, sífilis, 
doenças hipertensivas e doenças exantemáticas, como 
suspeita de zika ou dengue), ampla capacitação para apoiar 
Aleitamento Materno, importante redução da taxa de gestação 
na adolescência, aumento do número de consultas e exames 
de pré-natal, e inclusão de gineco-obstetras nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (aprimorando as intervenções para 
a qualificação da atenção pré-natal e puerpério em cada uma 
de nossas Unidades Básicas de Saúde, de forma integrada 
com as equipes de vigilância epidemiológica distritais). Na 
Atenção Especializada, diversas melhorias no monitoramento e 
regulação de todas as gestantes, particularmente das gestantes 
de risco, além da consolidação de boas práticas para o parto 
promovidas pela Rede Cegonha em todas maternidades do 
SUS Curitiba, mas em especial na única que é administrada pelo 
próprio município (desde 2013), a Maternidade do Bairro Novo 
- incluindo, por exemplo, a implantação de práticas integrativas 
e complementares, a formação de doulas comunitárias e a 
criação de uma Residência em Enfermagem Obstétrica. E a 
nova edição da Carteirinha Mãe Curitibana, com inclusão de 
novas orientações – particularmente relacionadas à prevenção 
de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e na sensibilização 
para prevenção de violência no atendimento à gestante no pré-
parto, parto e pós parto.

Importantes reduções na Taxa de Mortalidade Infantil em menores de 1 ano foram conquistadas durante a gestão 
2013-2016 da Prefeitura Municipal de Curitiba: foi o período de quatro anos com a menor média desse indicador, 
que tende a fechar em aproximadamente 8,5 por 1.000 nascidos vivos (31% menor do que o primeiro quadriênio 
deste milênio), e 2014 foi o melhor resultado de um ano na história de Curitiba, tendo atingido 7,7 por 1.000 
nascidos vivos. Isso é decorrência de ações específicas na área da Saúde, como a  ampliação da Estratégia 
Saúde da Família e o aprimoramento da Atenção Primária à Saúde como um todo; as melhorias na regulação 

para casos de risco para gestantes e crianças no programa Mãe Curitibana, associadas ao avanço das boas práticas para parto 
promovidas pela Rede Cegonha; os avanços nas políticas de promoção do Aleitamento Materno e da Alimentação Complementar 
Saudável para crianças menores de 2 anos; e os novos serviços e melhoria dos fluxos na Rede de Atenção Psicossocial para situações 
de Saúde Mental em crianças e seus familiares com ações intersetoriais de Promoção da Saúde. Mas não só: certamente contribuíram 
para tal resultado as políticas intersetoriais de Promoção da Saúde desenvolvidas em conjunto, por exemplo, com a Educação, a 
Assistência Social, e o Abastecimento (incluindo Segurança Alimentar e Nutricional), que propiciaram melhores condições de vida 
especialmente para a população mais vulnerável.

Nos últimos quatro anos, a Prefeitura 
Municipal de Curitiba priorizou o combate 
à pobreza absoluta através de um conjunto 
de ações focadas neste grupo, como 
acompanhamento dos beneficiários do 
programa Bolsa Família, acompanhamento 

da escolarização via programa Equidade da SME, Saúde da 
Família e inserção no mercado de trabalho. Como consequência, 
Curitiba reduziu o número de famílias identificadas em extrema 
pobreza em 24%. Também passou a ser reconhecida no Brasil e 
no exterior como referência na gestão de segurança alimentar 
e nutricional via premiação do C40.

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba 
conquistou a melhor nota no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - 
Ideb, de 5,9 em 2013 para 6,3 em 2015, 
ultrapassando a média 6,0 dos países 
da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE. Uma das melhores 
conquistas está no aumento expressivo de escolas com Ideb 
entre 6 e 7, que representam 65% das escolas que ofertam 
anos iniciais do ensino fundamental. O programa Equidade foi 
fundamental nessa conquista ao priorizar as escolas de pior 
desempenho em função da vulnerabilidade social. Foram 48 
escolas envolvidas nesse programa, de um total de 185 escolas.

Plano Municipal de Políticas para as 
Mulheres: elaborado em 2014, com base 
nas reivindicações das Conferências 
Municipais e Regionais, o 1º Plano Municipal 
de Políticas para as Mulheres de Curitiba 
(PMPM) já teve 80% de suas metas 
alcançadas com um ano de antecedência. 

A constituição da Patrulha Maria da Penha e a construção da 
Casa da Mulher Brasileira em Curitiba foram importantes ações 
desenvolvidas na gestão. A Secretaria Municipal Extraordinária 
da Mulher recebeu o Selo ODM/Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio 5ª Edição do Selo ODM/2015.

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

DO MILÊNIO / ODM
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3ª Edição do Selo ODM - 2013

Secretaria Municipal da Educação:

• Programa Comunidade Escola – “Escola - centro irradiador da vida da comunidade” -  
Selo ODM/Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (3.ª certificação do Selo ODM para o programa);

• Comunidade Escola - 1.º Prêmio Gestor Público do Paraná.

4ª Edição do Selo ODM – 2014

Secretaria Municipal da Educação: 

• Programa Comunidade Escola/UGP – “Comunidade Escola na Praça” -  
Selo ODM/Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (4.ª certificação do Selo ODM para o programa);

• Departamento de Tecnologia e Difusão Educacional/ETD – “SEP - Semana de Estudos Pedagógicos”

• Rede Municipal da Educação de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba -  
“APPF da Escola Municipal Professora Maria Neide Gabardo Betiatto” 

Secretaria Municipal da Defesa Social:

•Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - Projeto: “Defesa Civil na Educação - Conhecer para Prevenir”.

   OBJETIVOS DE   
   DESENVOLVIMENTO   
   DO MILENIO / ODM

O Selo ODM visa reconhecer e divulgar boas 
práticas para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. 

5ª Edição do Selo ODM – 2015

Secretaria Municipal da Defesa Social:
• Departamento de Política Sobre Drogas: “Roda de Conversa”
• Cão Amigo
• Guarda Municipal Mirim
• Teatro de Fantoches
• Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – “Defesa Civil na Educação – Conhecer para prevenir”

Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher:
• Patrulha Maria da Penha

Secretaria Municipal da Educação: 
• Programa Comunidade Escola/UGP – “Dia mais que Especial no Comunidade Escola” -  
Selo ODM/Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (5.ª certificação do Selo ODM para o programa);
• Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais (CANE) – “Bulliyng não é brincadeira” 
• Departamento de Logistica – “Saladômetro na Educação Integral”.
• Coordenadoria de Políticas Educacionais para Jovens e Adultos (COPEJA) –  
Projeto CEREJA (Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos).

ODS 2016

O Prêmio SESI ODS2016 visa reconhecer e divulgar práticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável realizados por indústrias, empresas, instituições públicas e do terceiro setor no Estado do Paraná.

Secretaria Municipal da Educação: 
• Departamento de Ensino Fundamental – EF/SME – “Equidade”
• Coordenadoria de Políticas Educacionais para Jovens e Adultos (COPEJA) –  
Projeto CEREJA (Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos).



A ADMINISTRAÇÃO 
DO PREFEITO 
GUSTAVO FRUET,
apesar das limitações impostas pelo momento recessivo 

da economia, mobilizou esforços, desenvolveu projetos 

e conquistou importantes recursos financeiros para 

aplicar em diferentes obras de infraestrutura e serviços 

ao cidadão. Obtidos junto à União e também com 

Instituições financeiras nacionais e internacionais, 

os recursos viabilizaram um plano de investimentos 

abrangente, como obras que representam avanços e 

bases concretas para a cidade continuar crescendo.

Os contratos de investimentos da Prefeitura de 

Curitiba com a União ao final do ano de 2016 via termo  

de compromisso com a União - são da ordem de  

R$ 3,94 bilhões, compreendendo projetos especialmente 

nas áreas da mobilidade, gestão de risco, saúde, educação 

e habitação. Nesta carteira parte dos recursos são a fundo 

perdido com base no orçamento geral da União (OGU). 

Deste total, o município recebeu repasses efetivos de  

R$ 237 milhões, até o final do mês de outubro/2016. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

voltado à mobilidade, sob coordenação do Ministério das 

Cidades, é o que reúne os projetos de maior expressão. 

São cerca de R$ 2,99 bilhões em obras voltadas à melhoria 

do transporte público e da Gestão de Risco, sendo o mais 

expressivo deles o de construção da primeira linha do 

metrô de Curitiba. 

A participação do governo federal (OGU) primeira linha 

do metrô de Curitiba soma R$ 1,8 bilhão. A obra foi 

licitada em agosto de 2014 sendo suspensa a pedido do 

TCE no dia anterior à abertura do processo. A Prefeitura 

Municipal de Curitiba, na sequência, respondeu todos 

os esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado, e 

também da CEF/ Ministério das Cidades em função de 

nova portaria à época. Este empreendimento se encontra 

em fase de novo pedido para autorização para licitar (AIO). 

As obras da Linha Verde, do aumento da capacidade e 

velocidade do BRT, e da ampliação e modernização da 

linha Inter II, também estão incluídos no PAC. No caso 

da Linha Verde, o projeto foi orçado em R$ 271,7 milhões 

(valores de 2013), dos quais R$ 179 milhões com recursos 

do governo federal e R$ 92,3 milhões em contrapartidas 

da Prefeitura. 

Estão em andamento as obras do lote 3.1 (3,4 mil metros, 

da Victor Ferreira do Amaral até o Hospital Vita), no 

valor de R$ 51,3 milhões, dos quais R$ 25,3 milhões do 

PAC e R$ 26 milhões da Prefeitura de Curitiba. O lote 3.2 

da Linha Verde Norte encontra-se em início de obra e 

inclui a trincheira da Rua Fúlvio José Alice. Orçada em  

R$ 27,4 milhões, será totalmente custeada pela Prefeitura 

de Curitiba, com recursos dos Certificados de Potencial 

Adicional de Construção - Cepacs e da Agência Francesa 

de Desenvolvimento - AFD. 

Encontram-se em fase final de análise por parte da Caixa 

Econômica Federal o projeto da Linha Verde-Norte, 

trecho 4.1, que possibilitará o término da obra da Estação 

Solar ao trevo Atuba.

Encontram-se em andamento, com projeto concluído e 

em licitação, os investimentos no aumento da capacidade 

e velocidade do BRT, a primeira etapa de revitalização 

do Leste - Oeste entre a Eduardo Sprada e o terminal 

Campina do Siqueira, no valor de R$ 27 Milhões.

A melhoria do Ligeirinho Inter II, no valor total de  

R$ 100,1 milhões, ainda aguarda autorização para licitar 

do Ministério das Cidades. Nele estão previstas a reforma 

dos terminais Campina do Siqueira e Hauer, implantação 

de dois binários Nivaldo Braga e Olga Balster, e Germano 

Mayer (sistema de vias paralelas de mão única e em 

sentido contrário) e construção da Trincheira da Mário 

Tourinho com a Nossa Senhora Aparecida (projeto pronto, 

desapropriação concluída, aguardando apenas autorização 

da licitação por parte do Ministério das Cidades).

Entre os contratos voltados à Gestão de Risco de bacias 

hidrográficas e drenagem, o montante é da ordem de 

R$ 791 milhões. Entre as obras em execução destaca-

se a Controle de Cheias do Rio Pinheirinho na ordem 

de R$ 122,4 milhões dos quais foram repassados até o 

momento R$ 24,6 milhões. 

A quase totalidade dos projetos nesta área estão prontos 

e algumas obras já em andamento. No entanto, não há 

liberação no Ministério das Cidades/Orçamento Geral da 

União (OGU), que é responsável por 100% dos custos das 

obras. Além do valor depositado que está com os processos 

de pagamento e prestação de contas em trâmite, para que 

não ocorra interrupção das obras é necessário o repasse 

de cerca de R$ 8 milhões para as medições de novembro 

e dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

Entre outros contratos de investimentos em parceria com 

a União estão pendentes os firmados com ao Ministério 

da Saúde, para construção do Instituto da Mulher, que 

envolve R$ 26,4 milhões do Orçamento da União e  

R$ 6,6 milhões da prefeitura de Curitiba e a Construção 

do hospital Zona Norte com R$ 30 milhões da União e 

R$ 22,5 milhões de contrapartida do estado e município. 

No Ministério do Turismo, dentro do apoio a projetos 

de infraestrutura turística, destaca-se a Construção do 

Centro de Convenções e Feiras de Curitiba, com aporte 

da União da ordem de R$ 50 milhões e contrapartida 

municipal de R$ 18,3 milhões. O projeto está em 

condições de ser licitado para construção junto ao 

Parque da Imigração Japonesa.

Com o Ministério do Esporte foi celebrado o termo de 

compromisso para Construção de dois Centros de 

Iniciação ao Esporte, um no Parque Peladeiro e outro na 

Praça União - CIC, que totalizam R$ 8,5 milhões, sendo 

R$ 7,6 milhões com repasses da União. Estes projetos se 

encontram licitados, prontos para assinatura.

No Ministério da Educação são outros R$ 47,7 milhões 

em repasses do governo federal. Neste montante 

estão incluídos os recursos do PAC 2 Pró-infância, que 

compreende a construção de 24 CMEIs, no valor total 

de R$ 51,5 milhões, sendo R$ 26,3 milhões recursos 

do FNDE. Desta participação já foram repassados 

R$ 16,8 milhões, no entanto resta o repasse de  

R$ 9,5 milhões, sendo que R$ 3,8 milhões já estão 

medidos e processados. Do total dos CMEIs, 14 já estão 

concluídos e 10 estão em fase de execução. A conclusão 

destas obras beneficiará 10.440 crianças. 

Com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), serão entregues, no início de 

2017, dois novos Portais do Futuro nos bairro de Santa 

Felicidade e Boa Vista. Com relação a operações com 

instituições financeiras internacionais, estão em fase final 

duas operações, uma com a AFD e outra com o BID. Em 

relação aos recursos da AFD constam os programas de 

Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da 

Rede Integrada de Transporte do Município de Curitiba.

Em 19 de julho de 2011 foi assinado o Contrato de 

Empréstimo entre o Município de Curitiba e a AFD, com 

prazo de execução inicial de cinco anos e financiamento 

no valor de € 36,15 milhões, com parcela igual de 

participação do município.

Graças, portanto, a viabilização desse expressivo conjunto 

de recursos, parte significativa do plano de investimentos 

já pôde ser totalmente concluída, enquanto outra se 

encontra em fase adiantada de execução. Com os 

recursos assegurados junto às instituições financeiras, 

Curitiba poderá continuar avançando naquele que é 

o maior desafio da administração pública, que é o de 

oferecer conforto, segurança e bem estar à população.

INVESTIMENTOEM CURITIBA



 ACORDOSCOOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

O Smart City Concepts in Curitiba (Conceitos de Cidade Inteligente em 
Curitiba) possui como objetivo testar soluções tecnológicas inovadoras em 
mobilidade sustentável para o transporte público em Curitiba. Em outubro de 
2014, foi selecionado pela agência VINNOVA, com sede em Estocolmo para 
receber investimentos não reembolsáveis.

Participam do projeto a Prefeitura de Curitiba por meio da Urbanização 
de Curitiba S/A (URBS) e da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Administração (SEPLAD), a KTH, da Suécia, a UTFPR, a Volvo Bus Latin 
America e a Combitech, empresa subsidiária da SAAB, empresa de segurança 
e tecnologia.

Além de motivar as academias locais e suecas a realizarem em sinergia 
diversos trabalhos de pesquisa científica aplicada, o projeto resultou no início 
da operação do ônibus Articulado Híbrido em março de 2016. Vale ressaltar 
que o primeiro ônibus híbrido elétrico a operar regularmente na América 
Latina – o HibriPlug – de agosto a dezembro de 2016, também foi fruto do 
Smart City Concepts in Curitiba.

A Assessoria de Relações Internacionais (ARIN), criada pelo Decreto 521//2012 com a 

finalidade de gerenciar a política de relações internacionais da cidade de Curitiba, teve na 

gestão do prefeito Gustavo Fruet uma atuação marcada pelas iniciativas de cooperação 

internacional. Os termos de entendimento firmados com diferentes países estabeleceram 

a base para o desenvolvimento de projetos de cooperação com instituições 

internacionais voltados à promoção do desenvolvimento sustentável local.

O alicerce dessa estratégia foi a política de transparência adotada pela gestão, com a 

qual, através do Portal de Dados Abertos da Prefeitura, foi possível tornar livre o acesso a 

informações de órgãos municipais a qualquer interessado em utilizá-los da maneira como 

desejar, sem restrição de licenças, patentes ou mecanismos de controle. Ampliado em 

130% nos últimos dois anos - hoje são 24 bases de dados – o Portal recebeu nota 10 em 

avaliação do Ministério Público Federal (MPF) no Ranking Nacional da Transparência.

Orientada pelos princípios do decreto 1023/2014 que regulamenta a política de dados 

abertos de Curitiba, a ARIN encontrou em países como a Suécia e a Holanda – nações 

que se destacam pela transparência no ranking da ONU -, os parceiros ideais para 

o desenvolvimento de importantes projetos voltados às questões ambientais e de 

mobilidade urbana.

Tríplice Hélice
No âmbito das cooperações 
internacionais, a cidade 
de Curitiba procurou 
trabalhar com os parceiros 
dentro do formato “tríplice 
hélice”; ou seja, o município 
abre os dados e sugere a 
problemática; as academias 
locais e internacionais, em 
sinergia, realizam pesquisa 
científica construindo 
soluções; e a iniciativa privada 
trabalha em conjunto com 
a academia e o município 
para concretizar as soluções 
propostas.

Dentre os vários projetos desenvolvidos no âmbito do acordo, há três cases de sucesso que 
exemplificam o excelente resultado obtido quando o poder público municipal, academia local e 
internacional e a iniciativa privada se unem e trabalham em rede em prol da cidade de Curitiba.

SUÉCIA
O Termo de Entendimento (Memorandum of Understanding – MoU) firmado 

com o governo sueco em 12 de novembro de 2013, na presença de Sua 

Majestade o Rei Carl XVI Gustaf e de 38 membros da Royal Swedish Academy 

of Engineering and Sciences, estabeleceu as bases para promoção do 

desenvolvimento urbano sustentável de Curitiba. A partir desse contrato, foram 

desenvolvidos diferentes projetos de cooperação com foco em infraestrutura 

urbana e gestão ambiental.

O MoU entre Curitiba e Suécia teve como signatários importantes instituições 

de ensino, entre elas o Royal Institute of Technology – KTH, uma das principais 

universidades de engenharia da Suécia, a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR), e a Universidade Positivo (UP). 

Assinaram também o MoU a Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) e 

o Centro de Inovação e Pesquisa Sueco-Brasileiro (CISB). A Agência Sueca 

de Investimentos (VINNOVA) e Agência Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) firmaram o termo de entendimento como testemunhas.

Primeiro ônibus híbrido elétrico a operar 
regularmente na América Latina

MoU Curitiba-Suécia. 12 de novembro de 2013.
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Outro importante Termo de Entendimento (MoU)  
foi o firmado pelo prefeito Gustavo Fruet com instituições 

holandesas em 18 de setembro de 2015, na presença do 

embaixador dos Países Baixos no Brasil, Han Peters, com o 

objetivo de ampliar o potencial de ciclomobilidade na capital 

com foco no conceito de cidades inteligentes, as “smart 

cities”. Esse acordo, sob a gestão da Secretaria Municipal de 

Trânsito (SETRAN), envolveu as universidades de Twente, 

Waheningen e CAH Vilentum, da Holanda, assim como a 

Dutch Cycling Embassy. Em Curitiba, participam além das 

universidades UFPR, UTFPR, PUCPR, UP, o Instituto Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (IBPQ) e a CicloIguaçu - 

Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. 

O acordo prioriza a troca de experiências na realização 

de projetos nas áreas de arquitetura, planejamento 

urbano e design, que consolidem a bicicleta como opção 

de mobilidade segura em Curitiba. Diversos estudantes 

da Universidade de Twente estagiaram em 2015 e 2016 

no departamento de mobilidade urbana da SETRAN, 

sob a supervisão de profissionais da UTFPR e PUCPR, 

pesquisando soluções para o desenvolvimento da 

ciclomobilidade segura em Curitiba.  

A Pesquisa de Mobilidade Universitária, entre outros, foi um 

marco entre os resultados da cooperação entre Curitiba e 

Holanda. Foi realizada com 7.500 pessoas, de um universo de 

112.586 pessoas – alunos, professores e demais profissionais 

– que formam as comunidades dos campi das universidades 

Positivo, UTFPR, PUCPR e UFPR. O estudo, coordenado 

por profissionais das quatro instituições com o apoio da 

Universidade de Twente, realizou o levantamento dos modais 

mais utilizados nos deslocamentos até as universidades, 

além de indagar quais ações poderiam levar o respondente a 

utilizar a bicicleta como meio de transporte. 

Outro importante projeto, o ParCur,  
foi firmado pelo Prefeito Gustavo Fruet em  

18 de março de 2016, e objetiva a realização  

de uma série de estudos e análises das emissões 

de material particulado e seus impactos 

na qualidade do ar em Curitiba e Região 

Metropolitana. 

O trabalho consiste na produção de dados via 

campanha de monitoramento, assim como,  

o estudo e análise das informações com a ajuda  

do software sueco AIRVIRO. Os resultados 

parciais do projeto, apresentados em dezembro 

de 2016, definiram o cenário atual, além de 

simular possíveis cenários para subsidiar  

o planejamento urbano e gestão ambiental  

na cidade e região metropolitana.

O Instituto Sueco de Meteorologia e  

Hidrologia (SMHI) é responsável pela 

coordenação geral do ParCur,  

a Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

pela local. Também firmaram como parceiros 

do projeto no Brasil a Prefeitura de Curitiba, 

a UTFPR, a Universidade Positivo, a PUCPR, 

o Instituto de Tecnologia Lactec, o Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), o Sistema de 

Meteorologia do Paraná (Simepar) e o 

Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-

PR). Pelo município, foram diretamente 

envolvidas as secretarias de Planejamento, Meio 

Ambiente, Trânsito, Saúde, além da Assessoria 

de Relações Internacionais, a URBS e o IPPUC.

O terceiro projeto é o Ciclo do Alimento 
em Curitiba. Com a participação da Agência 

de Proteção Ambiental Sueca (SEPA), Secretaria 

Municipal de Abastecimento (SMAB), Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Setor Rota 

Agroalimentar (FIEP) e o trabalho em conjunto 

das universidades KTH, PUCPR, UFPR, UTFPR e 

UP, o projeto visa elaborar um diagnóstico das 

unidades do sistema de abastecimento alimentar 

da cidade, como, por exemplo, o Mercado 

Municipal de Curitiba, no contexto de geração 

de resíduos; mapear os pontos de produção, 

distribuição e comercialização; avaliar o ciclo 

de vida dos produtos comercializados nessas 

unidades; estabelecer cenários e estratégias para 

que o alimento cumpra o seu ciclo, ou seja, após 

produzido, colhido, distribuído e consumido, 

retorne à natureza como um elemento que 

contribua para o início de um novo ciclo, como 

compostagem e tecnologias de valorização 

energética; e, finalmente, determinar critérios que 

contabilizem a redução dos gases de efeito estufa.

ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

HOLANDA

MoU Curitiba-Holanda. 18 de setembro de 2015.



RESULTADOS 

Curitiba é reconhecida nacional e 

internacionalmente por suas ações inovadoras 

em diversas áreas, notadamente nas questões 

ambientais e de mobilidade urbana. O 

reconhecimento ao conjunto desse trabalho -  

que desde 2014 já rendeu mais de 30 prêmios e 

rankings de relevância nacional ou internacional 

em áreas como saúde, meio ambiente, 

governança, direitos humanos e acesso à 

informação -  é um importante facilitador na 

busca de parcerias para o desenvolvimento de 

novos projetos e inovações para a cidade.  

Essa condição foi fundamental para que a 

ARIN articulasse acordos de cooperação que 

integram o poder público municipal, academia 

local, academia internacional e iniciativa 

privada. Esses acordos comprovaram ser uma 

ferramenta eficaz para atrair investimentos não 

reembolsáveis de instituições internacionais, 

interessadas em ter a cidade de Curitiba como 

show room para projetos que promovam 

o desenvolvimento urbano sustentável em 

Curitiba. É o caso do projeto Smart City 

Concepts in Curitiba (2014-2016), que resultou 

na experiência inédita da operação numa linha 

regular do ônibus HibriPlug (elétrico/diesel), 

que, em dois meses de testes, demonstrou suas 

vantagens sobre os modelos convencionais:  

funcionou 55% do tempo no modo totalmente 

elétrico, consumiu 65% menos combustível 

do que o modelo convencional a diesel (Euro 

3) e 30% menos do que o HibriBus, o híbrido 

convencional de primeira geração. 

ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

JAPÃO - SMART CITY
Desde o início da gestão, o prefeito Gustavo Fruet  

e o governo do Japão, através da Japan Internacional 

Cooperation Agency (JICA) – órgão do governo japonês 

de apoio a países em desenvolvimento – aprofundaram 

projetos conjuntos, sobretudo aqueles relacionados 

ao conceito de smartcities (cidades inteligentes), 

que engloba ferramentas de planejamento e gestão 

destinadas a promover a eficiência dos serviços públicos, 

a inovação e o desenvolvimento sustentável.

Curitiba é referência nacional e internacional em 

soluções urbanísticas e graças a um projeto de 

cooperação técnica com a JICA e a Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC), técnicos e pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros participaram de cursos de 

aperfeiçoamento em gestão e sustentabilidade urbana. 

O Programa de Treinamento para Terceiros Países 

(TCTP) teve como proposta a redução das disparidades 

regionais existentes em realidades urbanas da América 

Latina, assim como em países de língua portuguesa da 

África e Ásia de língua portuguesa. Os cursos foram: 

Mobilidade e Transporte Urbano (2013); Cidades 

Inteligentes e Criativas (2014); Planos Diretores (2015);  

E Instrumentos de Gestão e Planejamento Urbano 

(2016).

Com base na experiência japonesa de parcelamento 

de terrenos, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Urbano de Curitiba criou o Redesenvolvimento Urbano. 

Trata-se de um instrumento previsto no novo Plano 

Diretor que consiste no rearranjo de terrenos para 

obter melhores resultados urbanísticos, de moradia e 

de mobilidade urbana. A primeira iniciativa deverá ser 

implantada no bairro Campo de Santana, beneficiando 

cerca de 4.700 famílias.

C40
O Memorandum of Understanding (MoU) para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa e 

de riscos climáticos, celebrado em 6 fevereiro de 

2014, Johanesburgo, África do Sul, durante a 5ª 

edição do evento bienal C40 - que reúne prefeitos 

de 82 cidades grandes cidades do mundo, foi 

mais um importante compromisso internacional 

firmado pelo Prefeito Gustavo Fruet em nome da 

cidade de Curitiba.

A rede C40 tem como objetivo estimular 

ações locais sustentáveis por meio de troca de 

experiências, assistência técnica e parcerias. 

Além de promover parcerias municipais para 

a implementação de políticas de redução de 

emissão de poluentes, mudanças no transporte 

urbano e nas normas de ocupação do solo, a rede 

C40 oportuniza o acesso a fundos internacionais 

que investem em projetos sustentáveis. 

MoU Curitiba-C40. 6 de fevereiro de 2014.MoU Curitiba-Japão. 28 de junho de 2016.
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Governança Participativa

Estimulou e ampliou a participação de 
cidadãos e servidores na tomada de 
decisões, aperfeiçoa os instrumentos 
de gestão, melhora a capacidade 
de atendimento das demandas da 
população dando transparência à 
aplicação dos recursos públicos. 

 Programa 
 Curitiba Participativa

A S  4  D I M E N S Õ E S  D A  

Desenvolvimento 
Econômico

Fortaleceu a imagem da cidade 
como ambiente favorável ao 
desenvolvimento de negócios, dentro 
dos preceitos da nova economia 
verde, criativa e digital, além de 
ampliar as parcerias estratégicas. 

 Programa 
 Curitiba Criativa

C U R I T I B A  H U M A N A

Desenvolvimento  
Urbano e Ambiental

Buscou uma mobilidade urbana de caráter 
multimodal, de qualidade, com priorização 
do transporte coletivo, planejamento 
articulado com a Metrópole, promoção do 
desenvolvimento sustentável, inclusão social 
e manutenção do equilíbrio ambiental. 

 3 programas
 Curitiba Metrópole
 Mobilidade Urbana Integrada
 Curitiba Mais Verde

Desenvolvimento Social

Facilitou o acesso aos direitos dos 
cidadãos para, a partir daí, reduzir 
as desigualdades sociais, culturais, 
econômicas e territoriais, na direção de 
novos patamares de qualidade de vida. 

 7 programas
 Curitiba Mais Humana
 Curitiba Mais Segura 
 Curitiba Mais Saúde
 Curitiba Mais Educação
 Curitiba Mais Nutrição
 Viva Mais Curitiba
 Portal do Futuro



socialdesenvolvimento



nasce uma cidade mais 
feliz, solidária e próspera, 

que convida ao trabalho e 
compartilha os resultados

desenvolvimento social



Criado para proteger 
e melhorar a vida das 

pessoas que mais 
precisam, o Programa 
Curitiba Mais Humana 

integrou as políticas 
municipais de direitos 

humanos, igualdade racial 
e defesa dos direitos 

das mulheres, crianças, 
adolescentes, pessoas 

com deficiência, idosos, 
população de rua, 

migrantes, indígenas e 
outros públicos vulneráveis. 

Um de seus principais 
objetivos foi o de erradicar 

a extrema pobreza de 
Curitiba e reduzir as 

desigualdades e a violência.
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 CURITIBA
   MAIS 
   HUMANA

desenvolvimento social



Entre 2013 e 2016, Curitiba 

reduziu o número de famílias 

identificadas em extrema 

pobreza em 24%.

Esse é o resultado do trabalho 

dos serviços socioassistenciais 

do município, aliados à busca 

ativa e mapeamento de famílias 

que não acessavam tais políticas, 

associados a programas de 

transferência de renda. 

Foram criados comitês 

intersetoriais em todas as 

regionais para identificação  

das dificuldades e 

potencialidades de cada 

território, especialmente  

os mais vulneráveis.

HUMANA
D E  D I R E I T O S
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EM DIREÇÃO À IGUALDADE



O Programa Curitiba Mais Humana agregou o 

conjunto de políticas setoriais e de promoção de 

direitos, além de engajar a sociedade civil   em 

ações solidárias, que impactaram na redução 

das vulnerabilidades sociais e violações, com 

promoção da igualdade, reconhecimento das 

diferenças e valorização da diversidade. 

Coordenado pela Fundação de Ação Social - 

FAS, o Programa foi estruturado em projetos 

que resultaram no fortalecimento da atuação 

intersetorial, na relação com demais secretarias 

e órgãos da Prefeitura, especialmente a Cohab, 

a Fundação Cultural de Curitiba, Secretaria 

Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de 

Educação, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer 

e Juventude, a Secretaria Municipal do Trabalho 

e a Secretaria Municipal de Abastecimento. Além 

destas Secretarias e órgãos, compuseram esta área 

programática as políticas de defesa de direitos, 

coordenadas pela Secretaria Extraordinária da 

Mulher e Secretaria Especial da Pessoa com 

Deficiência, e Assessoria de Direitos Humanos 

do Gabinete do Prefeito. 

Com a finalidade de contribuir na construção 

de uma Curitiba Mais Humana, a gestão atingiu 

impactos sociais importantes, com ações de 

focalização nas populações e territórios mais 

vulneráveis e historicamente invisibilizados, 

possibilitando acesso à renda, proteção social e 

autonomia. Além da potencialização de políticas 

públicas integradas,  a manutenção, a expansão, 

a revitalização, o reordenamento e a qualificação 

de serviços e equipamentos sociais, bem como 

as ações de fortalecimento das organizações da 

sociedade civil, foram implantadas inovações 

reconhecidas nacional e internacionalmente. 



UNIVERSALIZAR E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, PARA REDUZIR VULNERABILIDADES.

Para reduzir as desigualdades sociais, Curitiba investiu em políticas públicas que 

contaram com a participação ativa da população atendida, de forma acolhedora e 

humanizada. Para isso o município promoveu uma grande revitalização e qualificação 

de suas unidades de atendimento socioassistenciais, melhorando especialmente 

as condições de trabalho de seus servidores. Esse reordenamento de espaços 

proporcionou um atendimento mais personalizado, acessível, humano e, sobretudo, mais 

próximo da população vulnerável. Por isso, o número de famílias atendidas nos CRAS 
de Curitiba saltou de pouco mais de 43 mil em 2013 para cerca de 67 mil em 2016.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Disponível em todos os 45 CRAS da cidade, 
hoje atende mulheres, crianças, adolescentes e 
idosos no desenvolvimento de habilidades sociais, 
estimulando o empoderamento da população 
na comunidade e fortalecendo o sentimento de 
pertencimento social ao território. Na gestão, 
o público prioritário (crianças, adolescentes e 
idosos em situação de risco pessoal e social) 
para atendimento no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos corresponde a 43% do 
total de atendidos.

Programa Adolescente Aprendiz 
Prepara e facilita a contratação de adolescentes, 
com acompanhamento personalizado às suas 
famílias. Entre 2013 e 2015 foram inseridos 2.273 
adolescentes no mercado de trabalho na condição 
de aprendiz

Serviço de Proteção Social  
Básica no Domicílio 
Serviço inovador que passou a atender idosos e 
pessoas com deficiência em casa, prevenindo riscos e 
seu isolamento social, fortalecendo o papel da família 
na proteção e cuidado dessas pessoas. Desde sua 
implantação 70% dos desligamentos se deram por 
superação da situação de vulnerabilidade social que 
originou o atendimento.

Programa Mobiliza
Disponibilizou cursos de qualificação e encaminhou 
a órgãos de intermediação de mão de obra, além 
de atuar nas escolas com o inovador módulo 
“Empregabilidade para o Primeiro Trabalho”, com 
superação em 156% da meta prevista para ações de 
mobilização para o mundo do trabalho.  
A finalidade principal deste programa foi sensibilizar e 
potencializar a inserção das pessoas mais vulneráveis 
no mundo do trabalho, visando sua autonomia.

AÇÕES
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E R R A D I C A R  A  P O B R E Z A  E X T R E M A

Busca ativa
Para se reduzir a extrema pobreza é necessário integrar 

transferência de renda, acesso a serviços, inclusão 

produtiva e identificação de pessoas e famílias excluídas 

dos serviços sociais e outros direitos. Para isso, o município 

ampliou significativamente o trabalho de busca ativa, 

em que as equipes de atendimento social percorrem os 

territórios mais vulneráveis da cidade identificando esta 

população e permitindo seu acesso a programas como 

Bolsa Família, tarifa social da água e luz, Pronatec, Carteira 

do Idoso, Minha Casa Minha Vida e benefícios eventuais, 

como crédito para transporte e subsídio alimentar.  

Neste sentido, foram atualizados em média 30 mil 

cadastros de famílias por ano, e registrada a inclusão  

de 40 mil novas famílias no período. Em julho de 2016,  

80% do total de famílias identificadas em situação  

de extrema pobreza estavam recebendo benefícios  

de transferência de renda.

Comunidades mais humanas 
e participativas 
A adesão e participação da comunidade 

nos serviços socioassistenciais 

aumentou a partir da qualificação e 

descentralização das unidades de 

atendimento da assistência social. 

Também foram criados os Colegiados de 

Gestão Integrada, fóruns de negociação 

e pactuação de ações regionalizadas, 

com atuação coletiva de diversas 

secretarias municipais juntamente  

com a população para atendimento  

às demandas dos territórios.  

A convergência de ações em prol  

de objetivos comuns da comunidade 

propiciou integração e fortaleceu  

os resultados e impactos previstos.  

F
o

to
: D

an
ie

l C
ar

o
n/

FA
S

Casa de Passagem Feminina e LBT

Primeira unidade deste tipo no Brasil. Acolhimento 
especializado e inovador exclusivamente mulheres  
e pessoas que se identificam com o gênero feminino 
em situação de rua, reduzindo ocorrências de violência 
e garantindo um atendimento mais individualizado 
às suas usuárias, com vistas à sua autonomia, com 
restabelecimento de vínculos familiares e interrupação  
da situação de risco na rua.

Condomínio social

Iniciativa inédita da gestão no Brasil,  
o Condomínio Social atende pessoas 
com histórico de vida nas ruas que estão 
em vias de recuperar sua autonomia. 
Mais de 40% de seus moradores 
retornaram para suas famílias ou 
passaram a morar sozinhos. Os demais 
estão inseridos no mundo do trabalho 
e do estudo, realizando cursos e 
concluindo os ensinos fundamental, 
médio e superior.

Famílias cadastradas no CadÚnico em situação de extrema pobreza

Curitiba - 2012 a 2016   FONTE: FAS/SPL - Superintendência de Planejamento

Programa Bolsa-Família
São mais de 30 mil famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa-família, totalizando 

aproximadamente 5 milhões de reais 

repassados diretamente a estas famílias. 

Possibilitar o acesso à renda por meio 

dos benefícios de transferência de renda 

traz impactos também para a economia 

do município, haja vista que cada R$ 

1,00 transferido, por meio do programa, 

representa um incremento de R$ 1,78 no PIB 

brasileiro. Acesso à renda e trabalho social 

integrado com outras políticas contribuiu 

para Curitiba ter reduzido significativamente 

a vulnerabilidade social.



A T E N D I M E N T O  N A S  R U A S

Políticas para população em situação de rua

Na gestão 2013 a 2016, foram 

implantadas estratégias de 

governança que possibilitaram 

processos mais democráticos e 

transparentes, com valorização 

do trabalho social voltado 

aos direitos da população 

usuária e a promoção da 

equidade, tornando a cidade 

mais humana. A maior rede 

de serviços de assistência 

social do Brasil foi mantida, 

reordenada e qualificada,  

com foco nas demandas 

territoriais coletivas, redução 

das vulnerabilidades e garantia 

de dignidade.

Centros de Referência Especializado  
de Assistência Social - CREAS
Os CREAS, unidades que atendem a população que já teve seus direitos 
violados, deixaram as salas nas Ruas da Cidadania e ganharam espaços 
próprios, mais reservados, que permitem atendimento individualizado e 
escuta qualificada.

Serviço de Acolhimento Institucional  
para Crianças e Adolescentes 
O Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, embora seja 
uma medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
deve obedecer aos princípios da excepcionalidade e brevidade, de forma 
a preservar o direito à convivência familiar e comunitária. Curitiba registrou 
uma  redução em 27% no número de acolhimentos institucionais de crianças 
e adolescentes, resultado das ações preventivas desenvolvidas nos serviços 
socioassistenciais., e de atendimento a famílias visando a superação de 
situações de risco 

República para jovens egressos  
de acolhimento institucional
O retorno à convivência familiar e comunitária nem sempre é possível.  
Nestes casos cabe ao poder público ofertar condições para que os 
adolescentes que completarão 18 anos possam chegar à vida adulta de 
forma autônoma. Este processo se inicia nos acolhimentos institucionais e, 
de forma mais efetiva, em repúblicas, onde começam a exercitar princípios 
colaborativos e de autogestão. Está em fase de implantação a primeira 
república para jovens egressas de acolhimento institucional.  

Relação com a rede socioassistencial  
não-governamental
A assistência social estabeleceu uma nova relação convenial com a rede  
não governamental por meio de chamamento público para execução  
direta de serviços continuados, o que garante a isonomia e transparência  
na utilização dos recursos públicos, rompendo com práticas clientelistas  
e avançando na profissionalização desta política. 

Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo
O Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo congrega ações 
integradas da FAS, SME, SMS, SMELJ, SMTE e SMDS, e é voltado a 
adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).  
Para atender e orientar adolescentes que cometeram ato infracional  
foram instituídas equipes intersetoriais em nove regionais e sua atuação 
resultou na redução em 7% na reincidência.

Cartão pessoal para uso gratuito  
de sanitários da URBS 
A situação de rua engloba muitas privações. O cartão pessoal para uso 
gratuito de sanitários da URBS para pessoas em situação de rua, juntamente 
com pochetes para acondicionamento de documentos e medicação, são 
duas formas de garantir dignidade e cidadania a esta população. 
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 A rede de acolhimento para população em situação de 
rua foi organizada em unidades menores que respeitam 
as diversas especificidades e singularidades, qualificando 
e personalizando o atendimento prestado. Isso permitiu 
resultados importantes, que foram além da mera assistência 
emergencial e pontual que não contribui para superação da 
situação de rua. 

Os trabalhos desenvolvidos pela rede  de atendimento 
permitiram estabelecer relações de confiança e abordagens 

adequadas à população atendida, diferenciando pessoas 
em situação de rua devido a vínculos familiares rompidos  
de outras circunstâncias de rua, como o uso de drogas, 
por exemplo, adotando-se novas estratégias intersetoriais, 
com envolvimento do Consultório na Rua, do Intervidas, 
ambos programas da Saúde, além das ações específicas 
da  Secretaria Municipal de Defesa Social e da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente.

Com metodologias participativas, Curitiba 
passou a alcançar resultados expressivos de 
retorno à convivência familiar e reconstrução 
de projetos de vida.

Para aprimorar ainda mais os serviços, 
foi realizada a Pesquisa Municipal 
sobre a População em Situação de 
Rua, levantamento de campo realizado 
para obter informações sobre o perfil 
e as estratégias de sobrevivência desta 
população.

Curitiba - 2012 a 2016   FONTE: FAS/SPL - Superintendência de Planejamento

Ampliação de vagas para atendimento 
a população em situação de rua



É  P O S S Í V E L  V E N C E R

Os serviços de saúde, 
assistência social, 
educação, segurança, 
esporte e cultura 
passaram a atuar de 
forma articulada para 
disseminar a prevenção, 
oferecer tratamento e 
favorecer a reinserção 
social dos usuários 
de drogas e álcool em 
situação vulnerável.

Expansão, qualificação, integração

Curitiba investiu na qualificação e aprimoramento da rede socioassistencial. De 2013 a 2016, 
foram implantados 21 novos equipamentos sociais, 25 foram reinstalados e 9 foram reformados. 
Visando a melhoria dos serviços prestados, 6 tiveram suas atividades encerradas e o atendimento 
redirecionado a outras unidades. Assim, foram reinstalados, revitalizados ou reformados 53 
equipamentos da assistência social, para agilizar ainda mais o atendimento.

Curitiba Protege Mais
Nossa cidade assou a reconhecer que as pessoas em situação de  de violência precisam de 
atendimento especializado. É o caso de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, jovens, pessoas 
com deficiência, entre outros, que estejam passando por qualquer tipo de abuso, negligência, 
violência e exploração. Foram desenvolvidas ações que fortalecem a integração de políticas e do 
sisema de Justiça como o Protocolo de Fluxos em Grandes Eventos e Plano Municipal da Pessoa 
Idosa.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
Visa a busca ativa, identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de 
risco, com atenção também às suas famílias. foram desenvolvidas importantes ações de maior 
integração entre Cras e Creas, além da participação das famílias na construção dos Planos de 
Erradicação do Trabalho Infantil. O Projeto Casulo foi uma iniciativa fundamental na identificação 
do trabalho infantil e proteção das crianças em risco.

Cuidado que não para
Foi instituído o serviço especializado ininterrupto para atender pessoas em situação de risco, 
integrando Central de Acolhimento e Serviço de Atendimento ao Vitimizado.

Apoio da iniciativa privada e voluntários
Foram revitalizados dois acolhimentos de crianças e adolescentes e reordenada a Unidade de 
Acolhimento Institucional Mais Viver, reconfigurada como Residência Inclusiva, por meio da parceria 
com Projeto Mueller Ecodesign Social. Espaços mais humanos e que garantem dignidade à infância 
e às pessas com deficiência.

Casulo - Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente 
Forma inovadora e muito bem sucedida de abordagem, com atuação especializada nos casos de 
trabalho infantil, exploração sexual e outros riscos, contabilizando 3458 atendimentos até 2016. Em 
Curitiba a vigilância dos riscos em defesa da infância e adolescência garante o retorno familiar e 
proteção social.
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Fundos Municipais 
da Criança e do Adolescente 
e da Pessoa Idosa 

Os valores doados para os fundos 
municipais dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FMDPI) e da Criança e do Adolescente 
(FMCA para serem repassados a entidades 
e projetos sociais apresentaram um 
significativo crescimento. O Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa, por exemplo, 
cresceu 6.000% entre 2012 e 2016. 
Resultados de campanhas e ações de 
sensibilização da sociedade, por uma 
Curitiba mais solidária.

Arrecadação do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMCA e Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa



O P E R A Ç Ã O  I N V E R N O

Ações de abordagem nas ruas de Curitiba 

para acolher indivíduos em situação de rua, 

com atuação 24 horas nos meses de junho, 

julho e agosto, quando são registradas as 

menores temperaturas do ano. Ampliada e 

qualificada na gestão contribuiu para que 

não fosse registrado nenhum óbito por 

hipotermia em Curitiba desde 2013.
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Acolhimento à população  
em situação de rua
O serviço de acolhimento para a  
população de rua foi reordenado e  
teve sua capacidade de atendimento 
ampliada, com a criação de unidades  
novas e próprias. As unidades oficiais  
de atendimento saltaram de apenas  
uma em 2013 para nove em 2015.

Casa do Vovô 
Unidade voltada ao acolhimento de idosos com 
histórico de rua, oferece atenção especializada à 
saúde e viabiliza o acolhimento de pessoas mais 
fragilizadas pela idade e ausência de vínculos 
familiares.

Casa de Passagem Indígena
Implantada em 2015, atende indígenas que estão 
de passagem por Curitiba para comercialização 
de artesanato. Prioriza a proteção de crianças 
e adolescentes que acompanham seus pais. 
Acolhimento inédito que permitiu que muitos 
indigenas saíssem da situação de rua, até dezembro 
de 2016, totalizou mais de 17 mil atendimentos.

Central de Abordagem 24 Horas
A abordagem social a pessoas em situação de rua 
e outros riscos funciona 24 horas, sete dias por 
semana, e pode ser solicitada por qualquer cidadão 
pela Central 156. Foram mais de 50 mil atendimentos 
pelo 156 para a realização de abordagem nas ruas, 
resultando em volta às cidades de origem, retorno 
familiar e acolhimento temporário.

Serviço de guarda-pertences  
para a população de rua
Importante ponto de aproximação com quem tem 
dificuldade de aceitar abordagem e acolhimento. 
Atendimento conjunto por profissionais da FAS e 
ex-moradores de rua, integrado aos demais serviços 
sociais. Parceria da Prefeitura com o Instituto 
Pró-Cidadania e voluntários da Igreja Adventista 
de Curitiba. Atualmente há duas unidades em 
funcionamento na região central da cidade.

ASA - Atendimento Social Avançado
Abordagem especializada para a população  
em situação de rua no circuito do anel central,  
entre as 17 e as 22 horas. A expansão dos serviços  
de abordagem possibilitou a ampliação em 279%  
do cadastramento de pessoas em situação de rua  
no CADÚnico, o que lhes garante acesso a benefícios 
sociais, programas de transferência de renda como 
o Bolsa-Família, e maior vinculação aos serviços 
especializados, visando a interrupção da situação  
de rua.

Casa da Acolhida e do Regresso
Recebe migrantes em situações que demandam 
retorno às cidades de origem, oferecendo albergagem 
e passagens. A Casa da Acolhida e do Regresso 
(CAR), interligada com demais serviços, realizou mais 
de 38 mil atendimentos às pessoas em situação de 
rua, migrantes internos e externos, e indígenas na 
gestão. 

O NÚMERO DE VAGAS 
AUMENTOU 81%  
ENTRE 2013 E 2015.
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Parcerias 
Diversos avanços foram alcançados  
na inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, graças ao 
estreitamento de laços entre secretarias 
municipais e entidades representativas  
da indústria e do comércio.

Central de Libras nas  
Feiras de Empregabilidade
Facilita a inclusão de surdos e pessoas com 
deficiência auditiva nos processos seletivos  
e aumenta a participação desse público  
na concorrência por vagas de emprego.

A Central de Libras ofereceu 2.000 
atendimentos na gestão 2013 a 2016.

Programa Acesso
Transporte especial na porta da casa das 
pessoas com deficiência e alto grau de 
comprometimento de mobilidade.

O Programa Acesso tem 1.800 carteirinhas 
de usuários do programa e fez 50.000 
atendimentos na gestão.

Para a gestão 2013 a 2016, a questão da deficiência 
deve ser compreendida dentro do campo dos 
direitos humanos e do respeito à diversidade.

Todos os esforços da Secretaria Especial dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) 
foram no sentido de construir uma cidade inclusiva, 
na qual todos possam ter acesso aos serviços 
públicos e às informações necessárias para 
exercerem plenamente a cidadania. 

Seu trabalho diário é combater a violação de 
direitos e promover direitos adquiridos, prestando 
orientações jurídicas, encaminhamento aos serviços 
públicos e atendimento psicossocial.

A SEDPcD atuou na elaboração de projetos e 
políticas públicas, além de interceder pela inclusão 
das questões da pessoa com deficiência junto aos 
principais órgãos municipais, estaduais e federais. 

Curitiba promove os direitos 
humanos e a igualdade racial
A eficácia das ações da Assessoria de Direitos 
Humanos e Igualdade Racial do Gabinete do 
Prefeito fez com que suas demandas fossem 
aumentadas em 2015, passando a ser uma porta  
de entrada de denúncias de violações de direitos.

Além de apoiar entidades como a Casa Latino 
Americana, a Associação de Solidariedade aos 
Haitianos e a Pastoral do Imigrante, tem atendido  
e orientado quanto aos procedimentos para 
requisição do visto de permanência no Brasil.

 A Assessoria apoiou eventos como a Festa da 
Bandeira do Haiti, Parada LGBT, Festival Pipa Contra 
a Redução da Maioridade Penal, Festival RapPaz, 
Festa do Povo Cigano, Festa do Rosário, entre outras. 

Protagonismo negro
Durante o Mês da Consciência Negra de 2015,  
a Prefeitura publicou diariamente, desde  
o início de novembro, uma série de perfis  
e biografias de personalidades fundamentais  
do protagonismo negro em nossa história. 

Parquinho para  
crianças com deficiência
Foram inaugurados na gestão 2013 a 2016 
4 unidades dos inovadores Espaços de 
Lazer Inclusivos em Curitiba: 

Passeio Público
Praça Presidente Eisenhower
Parque São Lourenço 
Parque Mairi

Parque Barigui em andamento
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Promoção do protagonismo e respeito  
aos direitos da pessoa com deficiência
Entre 2013 e 2015, a SEDPcD visitou as comunidades de  
pessoas com deficiência de todas as regionais, abrindo um  
canal de comunicação direta que possibilitou aos diversos grupos 
conhecerem os serviços da Prefeitura, seus direitos e benefícios. 

Desde 2013, Curitiba foi responsável por campanhas de 
conscientização que repercutiram nacionalmente e colocaram  
o respeito aos direitos da pessoa com deficiência em pauta  
nos principais jornais do país. Exemplo disso foram as campanhas 
Somos Todos Iguais, #somosfelizes, #Somos Muitos e Não é 
Privilégio - É Direito. Esta última destacou-se com mais  
de 17 milhões de impactos nos meios de comunicação  
e 7 milhões de acessos nas redes sociais.

Políticas Públicas e Defesa de Direitos
Central de Orientação Jurídica: procedimentos para que  
o cidadão com deficiência tenha seus direitos preservados.  

Orientações sobre a empregabilidade: ação que promove  
e motiva a adoção de práticas, pelas empresas, que possibilitem  
a entrada da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

Orientação para a elaboração de decretos e leis  
que garantam os direitos das pessoas com deficiência.

Políticas para as Mulheres
A distância entre leis e realidade,  
no que diz respeito aos direitos das 
mulheres em Curitiba, vem diminuindo, 
como resultado de ações governamentais, 
em conjunto com a sociedade.
Criada no início da gestão 2013 a 2016,  
a Secretaria Municipal Extraordinária  
da Mulher (SMEM) vem executando  
um trabalho transversal e intersetorial  
com as demais secretarias e órgãos 
municipais, facilitando, assim, o atendimento 
e encaminhamento das questões femininas 
em todas as áreas.

Plano Municipal de  
Políticas para as Mulheres
Elaborado em 2014, com base  
nas reivindicações das Conferências 
Municipais e Regionais, o 1º Plano 
Municipal de Políticas para as  
Mulheres de Curitiba (PMPM) já teve 
80% de suas metas alcançadas  
com um ano de antecedência. 

Acessibilidade Arquitetônica
Avaliação técnica e atendimento das questões 
de acessibilidade arquitetônica que violam os 
direitos das pessoas com deficiência. 

Atendimento às demandas do cidadão 
relacionadas à acessibilidade arquitetônica 
e urbana e encaminhamento ao órgão 
competente. 

Capacitação para arquitetos e engenheiros  
com o conteúdo de acessibilidade arquitetônica, 
desenho universal e desenhos sem barreiras.  

Projetos Especiais e Comunicação 
Promoção dos direitos da pessoa com 
deficiência e informações úteis ao segmento,  
por meio da gestão de conteúdo em todas  
as mídias. Promoção de seminários, palestras  
e oficinas. 

Desenvolvimento de projetos especiais  
para captação de recursos públicos  
ou privados, visando a ampliação e melhoria  
dos serviços e estruturas de atendimento  
à pessoa com deficiência.

RESPEITO ÀS MULHERES
CASA DA  
MULHER BRASILEIRA

Concentra, em um único local,  
o atendimento da Delegacia da 
Mulher, Núcleos do Juizado da 
Violência Doméstica e Familiar 
do Ministério Público Estadual e 
Defensoria Pública. 

Neste mesmo lugar, no bairro do  
Cabral, as mulheres têm à disposição 
profissionais de psicologia, serviço 
social, educação, trabalho e 
empreendedorismo da Prefeitura.  

A Casa da Mulher Brasileira funciona 
24 horas, de segunda a segunda, 
oferecendo alojamento temporário 
e brinquedoteca para os filhos das 
cidadãs em atendimento.
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25 mil famílias receberam 
acompanhamento pelas equipes  
de CRAS e CREAS

Redução de 27% do total de 
pessoas em extrema pobreza:  
de 23.120 para 16.893

Redução de 6% na reincidência 
infracional por adolescentes  
em cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto

1.800 pessoas com deficiência  
utilizando o Ônibus Acesso

588 crianças em extrema pobreza 
atendidas com vagas prioritárias  
na educação infantil

1.151 famílias em extrema pobreza  
ativas no programa Curitiba Sem Miséria 
com acesso ao subsídio alimentar dos 
Armazéns da Família

Nenhum óbito em decorrência  
de hipotermia desde 2013

45 Centros de Referência  
de Assistência Social (CRAS)

9 Centros de Referência 
Especializados  
de Assistência Social (CREAS)

6 Centros Especializados para 
População de Rua (Centro POP)

Centro Dia para pessoas  
com deficiência

9 unidades de acolhimento  
institucional para adultos 

8 unidades de acolhimento  
para crianças e adolescentes

5 Centros de Atividades  
para idosos

63 entidades  
socioassistenciais parceiras



Cidade mais humana 
é aquela que faz da 

educação um caminho 
aberto para a redução 
de desigualdades e a 

busca da equidade. 
Por isso, de 2013 a 

2016, Curitiba investiu 
como nunca em sua 
rede de ensino, com 

obras, equipamentos, 
pessoas, autonomia, 

protagonismo, inovação. 
E abriu suas portas 

à comunidade.
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 CURITIBA   
    MAIS 
  EDUCAÇÃO 

desenvolvimento social



P R A  V I D A  T O D A

Na gestão 2013 a 2016, o investimento 

na educação em Curitiba aumentou até 

alcançar 30% do orçamento.

Essa efetiva priorização, ancorada em 

sólido planejamento pedagógico e amplo 

diálogo com a comunidade escolar,  

trouxe significativos resultados. Entre 

eles, o desempenho cada vez melhor no 

Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - Ideb, que passou de 5,9 em 2013 

para 6,3 em 2015, ultrapassando quase 

a média 6,0 dos países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico -OCDE. 

Uma das melhores conquistas foi o 

aumento expressivo de escolas com 

Ideb entre 6 e 7, em 65% das escolas 

que ofertavam anos iniciais do ensino 

fundamental.

EDUCAÇÃO 
I N V E S T I M E N T O

EDUCAÇÃO 
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O Projeto Equidade
Criado para superar fragilidades e fortalecer potenciais por meio de investimentos 
em estrutura material e pedagógica, recursos humanos, planos de gestão, 
articulação com funcionários e comunidade.

Escolas foram selecionadas a partir do mapeamento das condições 
socioeconômicas e educacionais, e em mais de 140 encontros entre profissionais, 
estudantes e comunidade foram construídas metas pedagógicas específicas para 
cada escola envolvida. Simultaneamente, foi realizado o diagnóstico da realidade 
local, assim como a mobilização da comunidade escolar para compreensão exata 
do significado e dos fundamentos da equidade.

Em 2016, após um ano de implantação do projeto, a análise dos dados que 
compõem o Ideb indicou evolução nos resultados de 41 das 46 escolas do Projeto 
Equidade. Cabe ressaltar, ainda, melhoria considerável na taxa de abandono nestas 
escolas, demonstrado na tabela que segue. Conforme se observa, em comparação 
com as escolas não participantes do projeto, estas escolas reduziram, em 50% 
e 89%, os índices de abandono escolar, nos anos iniciais e anos finais do Ensino 
Fundamental, respectivamente.
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  E Q U I D A D E  N A  E D U C A Ç Ã O
Parcerias com 
instituições públicas 
e privadas para 
fortalecer e ampliar 
as ações planejadas 
pelas escolas 
participantes. 

• Empresa Quíron 

• Escola Alemã/Consulado  
da Áustria

• Consulado da Finlândia

• Editora do Brasil, por 
meio do Programa Educa 
Brasil

• Instituições de ensino 
superior 
Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUCPR, 
Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR, 
Universidade Federal do 
Paraná - UFPR, Faculdade 
de Educação Superior do 
Paraná - FESP

Apoio pedagógico aos estudantes

Ações reparadoras e  
emergenciais em 48 escolas

Ampliação de atividades  
culturais e esportivas

Participação das famílias  
no dia a dia da escola

Melhoria na taxa de aprovação

Redução do abandono escolar

Aumento na frequência dos alunos

Ideb anos iniciais, Projeção MEC e variação do Ideb

Curitiba - 2012 a 2015   Fonte: MEC/Inep

Ao longo de dez anos, 
o crescimento do IDEB 
na Rede Municipal de 
Ensino foi constante.  
A partir da implantação 
do Projeto Equidade, 
o índice alcançou, em 
2015, o maior valor 
(6,3) influenciada pelo 
IDEB do conjunto das 
escolas participantes 
do projeto.

Gestão democrática da escola pública
A renovação da educação de Curitiba se ancorou no 
princípio da gestão democrática da escola pública, da 
qual partiram todas as decisões a respeito de recursos 
materiais, financeiros e humanos relacionadas à 
qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Plano Municipal de Educação
Lei n.º 14.681/2015, criou o Plano Municipal de Educação 
de Curitiba, cumprindo, assim, o prazo estabelecido 
legalmente. O documento estabelece as diretrizes, 26 
metas e estratégias para a educação no Município até 
2025, tanto na rede pública quanto na privada, em todos 
dos níveis, da educação infantil às pós-graduações.

Criação do Fórum Municipal  
de Educação (2013)
As ações do Fórum Municipal de Educação foram  
de suma importância para a construção do Plano 
Municipal de Educação de Curitiba.

Proficiência em língua portuguesa, 5º ano 
segundo participação no Projeto Equidade
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Taxas de abandono escolar nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental, na rede municipal de ensino, em Curitiba

Fonte: MEC/Inep
2013 2014 2015

Proficiência em matemática, 5º ano
segundo participação no Projeto Equidade
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Educação Integrada
Para ampliar o acesso e o tempo de permanência dos 
estudantes em ambientes escolares, implantou-se a 
Coordenadoria de Educação Integrada, que tem como objetivo 
coordenar os projetos educacionais, o programa Comunidade 
Escola e o projeto de educação permanente desenvolvidos na 
Rede Municipal de Ensino.

Educação Integral
Na gestão 2013 a 2016, a Educação Integral já chegou para 
mais de 21 mil estudantes de 89 escolas. Desenvolveu-se em 
ambientes propícios à educação inclusiva e de qualidade, com 
acompanhamento pedagógico especializado e atividades 
paralelas em diversas áreas. Em 2014, os estudantes passaram a 
contar com serviço de transporte entre suas escolas e os locais 
das atividades de contraturno. 

Programa Saúde na Escola 
Ações permanentes de conscientização e acompanhamento 
junto aos alunos e suas comunidades, realizando, entre outras 
coisas, avaliações oftalmológicas, nutricionais e biométricas. 

Programa Conhecer Para Prevenir
Estimulou atitudes de segurança, prevenção e socorro 
em desastres, por meio de simulações e treinamentos para 
situações de emergência. 

Aproveitando bem o tempo
Com o Comunidade Escola, os finais de semana e os horários 
alternativos foram reservados para ações socioeducativas nas 
escolas e eventos especiais, como Comunidade Escola na Praça, 
Dia Mais Que Especial, Mutirão da Família, Dia D – Combate à 
Dengue, Mostra de Talentos, Orientadores Artísticos na Gibiteca  
e no Farol do Saber, entre outros.

Curitiba 86%

Belo Horizonte 14,9%

São Paulo 24%

Salvador 32,4%

Recife 34%

Manaus 3,8%

Rio de Janeiro 44%

Fortaleza 22,8%

Brasília 9,3% 34.6573.237

35.75130.733

31.5694.702

253.03760.690

19.0426.164

15.1585.156

45.5421.728

133.39558.734

37.1488.462

Educação Infantil / Campeã Brasileira no Ensino Integral

Matrículas 
ensino 
integral

Total de 
matrículas

Curitiba foi a capital com 
maior índice de crianças 
de 0 a 5 anos na educação 
em tempo integral

Recorde absoluto de investimento
Para ampliar a oferta de vagas às crianças de até 5 anos, foram postos em funcionamento 16 CMEIs, 
construídas e inauguradas 12 novas unidades e outras 6 unidades estão em andamento. O investimento foi  
de 59,1 milhões, montante superior ao total aplicado nesta faixa etária em toda a década passada. Ao final  
da gestão ficou assegurado atendimento a mais de 10.400 crianças na Educação Infantil da Rede Municipal.

Taxas de Atendimento
As taxas de atendimento da população residente de 0 a 3 e de 4 e 5 anos, ou seja, o percentual de crianças 
das referidas faixas etárias, matriculadas nas redes pública e privada, no período de 2012 a 2015, demonstraram 
grande heterogeneidade entre as capitais, conforme gráficos que seguem.

Ainda que se verifique, quase que de modo geral, o crescimento das taxas no decorrer do tempo analisado, 
Curitiba se manteve à frente por toda a extensão do período, tanto no percentual de crianças de 0 a 3 anos 
quanto de 4 e 5 anos atendidas.

Percentual de Atendimento da População de 0 a 3 anos 
de idade, residente em Curitiba e capitais selecionadas

Fonte: MEC/Inep-Microdados 

do Censo Escolar; IBGE-Censo 

Demográfico 2010; 

MS/SVS/DASIS - Sistema de 

Informações sobre Nascidos 

Vivos – SINASC

Curitiba

Porto Alegre

Belo Horizonte

Recife

Goiânia

Belém

Manaus

Percentual de Atendimento da População de 4 e 5 anos 
de idade, residente em Curitiba e capitais selecionadas

Fonte: MEC/Inep-Microdados 

do Censo Escolar; IBGE-Censo 

Demográfico 2010; 

MS/SVS/DASIS - Sistema de 

Informações sobre Nascidos 

Vivos – SINASC

Curitiba

Belo Horizonte

Recife
Manaus 

Porto Alegre

Goiânia

Belém
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Projeto Cereja reduz o analfabetismo 
Desde 2013 até 2016, Curitiba deu novo fôlego às modalidades tradicionais 
do EJA. E foi além, criando 5 unidades do inovador Cereja - Centro Regional 
de Educação de Jovens e Adultos. Todas as unidades do Cereja são dotadas 
de salas de acolhimento com capacidade para 140 crianças dos  
pais-estudantes que, graças a esse serviço, podem retomar os estudos. 

Medalha Paulo Freire 2016 - Projeto Cereja 
Uma das 5 melhores experiências de educação de jovens e adultos do Brasil.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

Eleosina de Andrade Rocha  
EJA da Escola Municipal  
Pedro V. P. de Souza
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Elaboração de novas diretrizes político-pedagógicas e currículo da SME
O Currículo do Ensino Fundamental, juntamente com os Planos e Mapas Curriculares, foram operacionalizados 
nas escolas no intuito de que as equipes pudessem discutir coletivamente e enviar à SME, contribuições 
e adaptações necessárias. Para Educação Especial foram realizadas discussões e estudos e elaborados os 
documentos e protocolos orientadores. 

Avaliação do rendimento escolar - inovação
O Simare Curitiba – Sistema Municipal de Avaliação do Rendimento Escolar, implantado em dezembro de 2013, 
é responsável pela avaliação em larga escala da RME, o que amplia as avaliações do Saeb/MEC para cinco 
componentes curriculares (Língua Portuguesa – leitura e escrita, Matemática, Ciências, História e Geografia) 
e para estudantes do 4º, 6º e 8º anos do Ensino Fundamental. Observando orientações metodológicas que 
norteiam as avaliações nacionais e internacionais, os testes são elaborados com base nos conhecimentos e 
habilidades, passíveis de serem aferidos em testes padronizados de desempenho, definidos na matriz da prova, 
que é um recorte da matriz curricular que orienta a prática pedagógica nas escolas municipais. Os resultados 
são apresentados em Escala Própria de Proficiência, equalizada à escala da Prova Brasil, possibilitando o 
acompanhamento longitudinal do desempenho dos estudantes, em série histórica. 

Difusão da leitura
O Projeto Leituras distribuiu 21 mil livros e firmou parcerias com eventos literários no município, como o Paiol 
Literário, Encontro com Escritores da Biblioteca Pública do Paraná, Paço da Liberdade, entre outros, além da 
oferta de outras formações  para eventos literários em diversas regiões do país.

Educação especial e inclusiva
O Atendimento Educacional Especializado foi ampliado, com a criação de novas Salas de Recursos 
Multifuncionais. Neste ano de 2016 conta com são 27 salas, com 405 vagas no total. Os Centros Municipais 
de Atendimento Especializado (CMAE) passaram a atender estudantes do 6º ao 9º anos e as três escolas 
especializadas foram transformadas em escolas de educação básica, na modalidade da educação especial. 
Outros destaques foram o Programa Escolarização Hospitalar, que garante a continuidade ou a inserção no 
ensino comum de estudantes hospitalizados e o Atendimento Pedagógico Domiciliar (APD), ofertado ao aluno 
do ensino fundamental que possui solicitação médica de afastamento das atividades escolares.

Combate ao bullying
Criado em 2014, o Projeto Bullying não é Brincadeira 
promoveu nas escolas o respeito às singularidades, 
diversidades e deficiências, desenvolvendo a cultura de 
paz e respeito nas relações sociais.
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Imigrantes Haitianos
Um dos destaques foi o curso que possibilitou a 
imigrantes haitianos aprenderem a falar, ler e 
escrever em português, pré-requisito para que 
esses novos curitibanos, alguns com formação 
acadêmica, consigam melhores empregos.

Em 2014, Curitiba recebeu o prêmio Inovação em Gestão Educacional, concedido 

pelo MEC, pelo inédito trabalho de realizar, em todas as unidades de Educação Infantil, 

uma avaliação com base em parâmetros e indicadores de qualidade construídos 

coletivamente pelos profissionais da rede, pais e mães das crianças atendidas.  

O resultado dessa avaliação foi o ponto de partida para o estabelecimento  

de metas prioritárias no plano de ação unidades.
PRÊMIO
PARA CURITIBA    
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Novos Planos de Carreira
Um dos grandes marcos da gestão foi a iniciativa 
de criar novos planos de carreira, tanto para os 
profissionais do magistério como para os antigos 
educadores, agora oficialmente designados 
Professores de Educação Infantil, com isonomia 
de direitos. Os novos planos obtiveram quase 
100% de adesão da categoria por garantirem 
critérios claros para a progressão funcional, 
maiores ganhos salariais, estímulo à qualificação 
e à permanência na rede municipal, assim como  
a possibilidade de uma aposentadoria digna.

Hora-permanência de 33%
A valorização do servidor ficou evidente em 
iniciativas como a implantação dos 33% de 
hora-permanência para todos os professores do 
Ensino Fundamental.

Convênio com a UFPR
Destinou aos professores municipais a metade 
das vagas no Mestrado Profissional em 
Educação.

Edupesquisa
Garantiu a formação continuada dos 
profissionais da educação por meio da prática 
da pesquisa, em cooperação ténica com a 
Universidade Federal do Paraná. 

Educultura
Realizado em parceria coma Fundação Cultural 
de Curitiba, ampliou e aprimorou o repertório 
cultural dos servidores da educação, distribuindo 
ingressos para eventos de teatro, música, circo, 
dança e cinema, além de disponibilizar centenas 
de opções de cursos, oficinas, exposições e 
debates.

Edutecnologia
Aprimorou a formação de professores e 
estudantes para o uso das tecnologias na 
educação, por meio de vídeos tutoriais, 
seminários, assessoramentos, gincanas e 
ações envolvendo robótica, distribuição de kits 
tecnológicos, produção do jornal eletrônico 
escolar, radioescola, produção de filmes, entre 
muitas outras. 

Profuncionário
A adesão ao Profuncionário disponibilizou curso 
técnico para as áreas de Secretaria Escolar 
e Multimeios Didáticos a 600 servidores não 
docentes.

Foram disponibilizadas, anualmente, mais de 90 mil 
vagas e realizadas mais de 400 ações formativas 
para os profissionais de ensino da Rede Municipal. 
Entre elas, destacaram-se o Programa de Formação 
Integrada (PROFI) e a criação dos inovadores 
projetos Edupesquisa, Educultura e Edutecnologia, 
entre outros.



A Ç Õ E S  E M  D E S T A Q U E

D E S E N V O L V I M E N T O  S O C I A L9 4 9 5

Revitalização das Unidades 
Educacionais
Desde 2013 e até 2016, foram investidos 
na ordem de R$ 28.954.000,00 em obras 
de reformas, melhorias e manutenção das 
unidades da Rede Municipal de Ensino. 

Rede Municipal de Bibliotecas 
Escolares
Foram instaladas nove novas bibliotecas 
escolares e duas gibitecas que disponibilizam, 
além da leitura, diversas atividades do 
Comunidade Escola. Quatorze Faróis do Saber 
receberam reforma estrutural, redistribuição 
dos espaços, pintura e troca de piso e assim 
puderam ser utilizados novamente pela 
comunidade.

 16 novos CMEIs em funcionamento
 +12 novos CMEIs construídos e inaugurados
 6  CMEIs em construção
 1  Escola
 11  Bibliotecas
 18  Quadras cobertas
 312  Reformas em escolas

Programa Mama Nenê 
Realizado em parceria entre a SMS e a SME, incentivou e promoveu 
a continuidade do aleitamento materno, primando pela saúde, 
qualidade de vida e bem-estar dos lactentes nos CMEIs e Centros 
de Educação Infantil (CEIs) contratados. Atualmente participam 
184 CMEIs e 44 CEIs contratados e, entre 2013 e 2016, beneficiou 
mais de 2 mil bebês. Receberam o certificado de Instituição de 
Educação Infantil que incentiva o aleitamento materno 134 CMEIs e 
4 CEIs contratados.  

Projeto Arte Por Toda Parte
Destinou uma cota de ingressos de espetáculos de dança, teatro, 
cinema e outras manifestações culturais a todos os estudantes da 
Rede Municipal de Ensino e seus familiares.

Projeto Extra Extra
Estimulou os alunos a produzirem jornais eletrônicos, com fotos, 
textos, charges e vídeos, editoração e publicação na web. 

Programa #Tamojunto
Prevenção ao uso de tabaco, álcool e outras drogas entre 
adolescentes do 6º ao 9º ano. Baseado no bem-sucedido projeto 
europeu Unplugged, ofereceu aulas interativas e dinâmicas, que 
provocaram a participação de todos. 

Programa Urbanista Mirim
A história e a geografia de Curitiba passaram a ser  
estudadas com especial destaque por 3.379 alunos de 39 escolas 
municipais que apresentaram 12.884 contribuições ao projeto de 
revisão do Plano Diretor de Curitiba, que foram utilizadas para 
elaborar a Visão de Futuro da cidade. Além disso, os urbanistas 
mirins de cinco escolas confeccionaram livros a partir das 
informações levantadas nas suas comunidades.

Além da valorização dos profissionais e das numerosas 
reformas, outras importantes ações na área de 
educação foram desenvolvidas na gestão 2013 a 2016.

7.158

+3.282

4.6555.812

2013 a 20162009 a 20122005 a 2008

NOVAS VAGAS 
ABERTAS

NOVAS VAGAS SERÃO 
ABERTAS EM +19 CMEIS
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Agora são 27 salas na rede, 
ampliando o atendimento para 405 
estudantes

Profissionais de pedagogia 
especializada nos CMAEs para 
atender alunos do 6.º ao 9.º ano

Reestruturação do Sistema 
Integrado de Transporte para 
o Ensino Especial: ampliado para 
2.500 alunos com deficiência

90 mil vagas para formação 
continuada dos profissionais  
da educação

Mais de 400 ações formativas  
aos professores

Edupesquisa 262.083  
ingressos distribuídos 
 
Educultura 250 mil ingressos 
distribuídos 

Arte por Toda Parte

Projeto Leituras  
21 mil livros distribuídos  
em 2014

Edutecnologia  
produzidos 101 vídeos tutoriais de 
curta duração com mais de 1 milhão de 
visualizações no site YouTube e com 
mais de 90 mil visualizações na rede 
Facebook

Polo de Apoio Presencial da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB: 
em 2016 será ofertado o curso de pós-
graduação em Mídias Integradas na 
Educação e para 2017 estão previstas 
120 novas vagas em Pedagogia, 50 
vagas de graduação em Tecnologia 
em Gestão Pública e outras sete 
especializações.

Distribuídos 36.265 ingressos 
para ações culturais como circo, teatro, 
espetáculos de dança e música, cinema, 
entre outros

Criação da Comissão de 
Educação e Diversidade  
2 representantes por escola 

Convênio com a UFPR 
metade das vagas de mestrado 
profissional em educação - 48 vagas 
foram ocupadas por servidores da SME

 
33% de hora-permanência  
a todos os professores das  
escolas municipais

Novos planos de carreira  
do magistério e educação infantil

Educador agora é Professor  
de Educação Infantil

Nova lei para diretores  
e vice-diretores

Programa de Formação 
Continuada 

Revista Circuito Educação 
publicação de trabalhos científicos  
dos profissionais da rede

Transporte para atividades  
da educação integral  
17 ônibus 
3.600 viagens/ano 
2.449 estudantes

21 mil alunos avaliados  
pelo Sistema Municipal de Avaliação  
do Rendimento Escolar

30% do orçamento  
para a educação

65% das escolas obtiveram  
IDEB entre 6 e 7

IDEB de 5,9 em 2013, passa  
para 6,3 em 2015, ultrapassa  
a média 6,0 dos países da OCDE

Projeto Equidade na Educação  
em 48 escolas 

Internet sem fio e antenas  
de 10 Mb em 130 escolas

R$ 59,1 milhões investidos  
na construção de novas unidades,  
mais que o total aplicado em educação 
infantil na última década

16 CMEIs finalizados  
e colocados em funcionamento

12 novos CMEIs construídos  
e inaugurados 

6 em construção

43,5% das crianças  
de 0 a 3 anos na escola 

89,2% das crianças  
de 4 e 5 anos na escola

11 novas bibliotecas,  
2 novas gibitecas

Reforma estrutural de  
14 Faróis do Saber

Novas quadras cobertas  
em 18 escolas e outras  
5 em licitação 

745 mil pessoas de 437 unidades 
educacionais beneficiadas no 
programa Defesa Civil na Educação - 
Conhecer para Prevenir

140.131 mil estudantes de  
380 unidades escolares  
receberam avaliações oftalmológicas, 
nutricionais e biométricas no Programa 
Saúde na Escola (PSE)  

Programa Urbanista Mirim 
ajudam a definir o desenvolvimento  
da cidade nos próximos dez anos

Iniciação esportiva  
Tênis - 1.500 alunos em 29 escolas 
Ginástica rítmica - 400 alunos 
Xadrez - 6.000 mil alunos em 60 escolas 
Vôlei - 537 alunos em 10 escolas

2,1% - segunda menor  
taxa de analfabetismo  
entre as capitais (IBGE) 

Criação de 5 unidades  
do Cereja  
Mais de 1.000 estudantes atendidos

Projeto Haiti  
Mais de 400 haitianos certificados  
em língua portuguesa

Aquisição dos 3.952 tabletes 
destinados ao desenvolvimento de 
projetos educacionais nos CMEIs

7 novas salas de recursos 
multifuncionais para a educação 
especial e inclusiva



Ao ampliar cada 
vez mais o acesso 

a  atendimentos de 
saúde de qualidade, 

Curitiba trabalhou
a favor da vida. 

Além de aperfeiçoar 
o sistema de 

saúde, a cidade de 
Curitiba investiu na 

humanização do setor, 
com resultados visíveis 

no dia a dia  
das pessoas.
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  CURITIBA   
   MAIS 
            SAÚDE 

desenvolvimento social



Graças às mudanças realizadas no 

sistema e ao crescente volume de 

investimentos municipais, bem acima 

dos 15% definidos por lei, a saúde de 

Curitiba evoluiu muito entre 2013 e 2016.

O montante de recursos aplicado pela 

Prefeitura passou dos 17,43% em 2009, 

para 21,20% do orçamento em 2015.

Modernizar, adequar, ampliar o acesso 

e proporcionar espaços de acolhimento 

aos usuários e servidores foram algumas 

das principais metas da gestão. 

Para consolidar e ampliar essa política 

inovadora, a Secretaria Municipal da 

Saúde focou na atenção qualificada 

– acessível, humanizada, em tempo 

adequado e resolutiva – direcionada  

às necessidades de cada cidadão. 

P E L A  V I D AT R A B A L H A N D O
SAÚDEF
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Investindo na vida
Em 2014 e 2015, a SMS investiu R$ 2,6 milhões na compra 
de equipamentos eletrocirúrgicos, eletrocardiógrafos 
e espirômetros digitais, macas ginecológicas, balanças 
pediátricas e de adultos, detectores cardíacos fetais, entre 
outros. 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Qualificação das 30 equipes dos NASF, que atuam nas 
Unidades Básicas de Saúde, com a incorporação de 
fonoaudiólogos, pediatras, gineco-obstetras, psiquiatras, 
geriatras, infectologistas e mais psicólogos, além da ampliação 
do papel de nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, 
farmacêuticos e profissionais de educação física. Entre os 
objetivos alcançados estão a ampliação da atenção clínica 
multiprofissional e a redução das filas de consultas e exames 
especializados.

Implantação da Carteira de Serviços na APS
A Carteira de Serviços buscou auxiliar na resolutividade 
da Atenção Primária à Saúde (APS). Essa carteira é um 
instrumento guia que norteia os profissionais das Unidades 
Básicas de Saúde em quais devem ser as condições assistidas, 
ampliando o rol de procedimentos realizados, gerindo as 
ofertas de insumos necessários, os processos de trabalho da 
equipe, a educação permanente do profissional de saúde, entre 
outros.

HIV: pioneirismo
Curitiba realizou o projeto-piloto nacional de um inédito 
aplicativo móvel integrado de testagem do HIV por meio de 
fluido oral. O objetivo é ampliar, de diversas maneiras, inclusive 
com o uso da internet, o acesso aos exames por jovens gays 
e outros homens que fazem sexo com homens. Além disso, 
equipes da APS foram capacitadas para o cuidado às pessoas 
com HIV e estratégias de regulação possibilitaram o controle 
das filas para atenção especializada nessa área.

A estratégia da gestão em priorizar a atenção primária 
mostrou-se acertada e obteve resultados expressivos.  
A aproximação das equipes de saúde com a comunidade 
foi ampliada, passando de 55 para 66 unidades 
funcionando na Estratégia Saúde da Família. A participação 
dessas equipes no atendimento aos curitibanos representa 
hoje 66% da cobertura de atenção básica do município 
(em dezembro de 2012, esse valor era de 53%).

Farmacêuticos nas Unidades de Saúde
A implantação do serviço de Clínica Farmacêutica nas 
UBS reduz o risco de uso inadequado de medicamentos e 
melhora a satisfação dos usuários.

Valorização e qualificação profissional 
Quando se trata da saúde, tão importante quanto a 
estrutura e o preparo técnico é a capacidade de realizar 
um acolhimento respeitoso, humanizado, cuidadoso. Para 
alcançar esse objetivo, a Prefeitura criou mecanismos 
para a constante atualização dos profissionais e investiu 
pesado na efetiva melhoria de suas condições de trabalho, 
remuneração e carreira. 

Em 2014, estendeu o sistema de 30 horas semanais às 
categorias que ainda não haviam sido contempladas e de 
20 horas para médico veterinário. 

Nesse mesmo ano, foram regulamentadas as trajetórias de 
carreira de todos os servidores da SMS e criados os cargos 
de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de 
Endemias.

Houve também acentuada valorização do vencimento 
básico de todas as categorias, com a incorporação de 
benefícios. Graças a esses e outros benefícios, o concurso 
para a contratação de médicos atraiu, no primeiro semestre 
de 2015, 1.297 profissionais de todo o país para disputar 
60 vagas. Ao longo da gestão, também foram realizados 
concursos para agentes comunitários de saúde, agentes 
de endemias, enfermeiros e técnicos de enfermagem em 
saúde pública.  

Ainda visando à melhoria do acesso na APS, foram 
incorporados médicos por meio do Programa Mais Médicos, 
do Ministério da Saúde, e do Provab. 

A partir de 2013, a SMS implantou programas próprios de 
residência médica e multiprofissional voltados a graduados 
em medicina, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
enfermagem, nutrição, farmácia e odontologia. Anualmente, 
são ofertadas 72 vagas para residentes.

P R I O R I D A D E   À  S A Ú D E
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2 NOVAS UPAs
UPA Matriz
• Inaugurada em maio de 2014

UPA Tatuquara 
• Obra concluída em 2016
• R$ 7,85 milhões de investimento 

Reforma de Unidades de Saúde
• 75 das 98 contempladas  
   pelo Programa RequalificaUBS
• Mais de R$ 5 milhões de investimento  
   através de repasses do governo federal  
   e recursos próprios

Novas Unidades de Saúde 
• 6 novas Unidades de Saúde entre   
   unidades novas e reconstruções
• Mais de R$ 10 milhões de investimento
• 4 inauguradas em 2015 
• 1 inaugurada em 2016
• 1 em construção

Laboratório Municipal
Ampliado de mil para 4 mil m2 e com 
modernos equipamentos, o Laboratório 
Municipal de Curitiba teve potencializada 
a sua capacidade. As novas tecnologias 
possibilitaram atender com mais 
velocidade a demanda, além de terem 
ampliado o leque de exames oferecidos.
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A P E R F E I Ç O A M E N T O  D O S  S E R V I Ç O S

Consultórios na Rua
Modelo nacional no 
atendimento a pessoas 
em situação de rua com a 
incorporação do cirurgião-
dentista nas 4 equipes. Todo 
o atendimento foi prestado 
por equipes constituídas por 
médico, enfermeiro, assistente 
social, psicólogo, técnico de 

enfermagem, auxiliar de saúde bucal e dentista. 
Essas equipes têm possibilitado acesso dessa 
população vulnerável a serviços de saúde e de 
outras políticas públicas associadas, provendo 
cuidado personalizado e possibilitando novas 
trajetórias de vida. Iniciativa vencedora do 
Prêmio Gestor Público do Paraná em 2014.

Serviço de Atenção 
Domiciliar / Programa 
Melhor em Casa
A ideia do SAD / Melhor em Casa 
foi a de atender os pacientes 
egressos de internamentos 
hospitalares em recuperação em suas 
residências, reduzindo a demanda 
por leitos hospitalares e evitando 
deslocamentos desnecessários.

As equipes foram formadas por médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, além de 
três grupos de apoio formados por nutricionistas, 
assistentes sociais e farmacêuticos. Dados até agosto/16 
demonstraram a Taxa Média de 60,1% de transferência 
dos pacientes acompanhados pelo SAD para as 
UBS, uma média de 56,5 dias de permanência sob os 
cuidados das equipes e 99,45% de satisfação pelos 
pacientes atendidos. Programa vencedor do II Prêmio 
Gestor Público do Paraná e o primeiro colocado no 
Prêmio InovaSUS 2015 – Gestão do Trabalho no SUS.

A Maternidade Bairro Novo, sob a gestão  
da SMS, tornou-se referência na humanização 
do atendimento da gestante e fecha 2016 com o 
expressivo índice de 75% de partos normais.
Entre as inovações, destacam-se a 
regulamentação do trabalho de doulas 
voluntárias, a implantação do teste rápido para 
sífilis e a técnica do ultrassom natural para 
aliviar a tensão na hora do parto. Por meio de 
manobras de palpação na barriga, é observada 
a posição da criança e, com tintas não tóxicas, 
feito o desenho conforme o imaginário materno, 
representando o bebê, útero, placenta, líquido 
amniótico e o cordão umbilical. 

Avaliação do atendimento 
Os mecanismos de avaliação da qualidade 
dos serviços são importantes ferramentas 
de gestão. A SMS acolhe e responde a 
todas as demandas vindas pela Ouvidoria, 
incluindo os telefones 0800 e 156, assim 
como as depositadas nas caixas de 
sugestões.

Controle Social
Grande parte da eficácia do atual modelo de saúde de Curitiba 
pode ser creditada ao efetivo processo de participação da 
população nas políticas da área. A espinha dorsal desse sistema é 
o Conselho Municipal de Saúde (CMS), formado paritariamente por 
representantes de usuários, trabalhadores, prestadores de serviços 
e gestores. Durante a gestão 2013-2016, a 12ª e a 13ª Conferência 
Municipal de Saúde envolveram cerca de 12 mil pessoas em cada uma, 
somando as participações nas conferências locais e distritais que 
precederam os dois eventos principais.  
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H O S P I T A L  D O  I D O S O

Hospital do Idoso Zilda Arns
Vencedor em 2016 do prêmio Health IT na categoria Hospital do Ano | Inovação, o Hospital do Idoso 
Zilda Arns, recebeu, em 2015, a certificação internacional pelo uso da tecnologia de informação para 
melhoria da segurança do paciente. Foi a primeira instituição 100% SUS do Brasil a atingir o nível 6 da 
escala de avaliação da HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), alcançado 
apenas por cerca de 200 hospitais em todo o mundo.

Fecha o ano de 2016, contando com avançada central de imagens, prontuário eletrônico do paciente, 
checagem de medicação à beira de leito por código de barras com sistema de alerta contra erro de 
remédio, dosagem e horário. O HIZA reservou 6 leitos para dependentes de álcool e outras drogas que 
apresentem complicações clínicas, além de ter se tornado referência em odontologia nos casos de situação 
de trauma buco-maxilofacial, cirurgias e atendimento para pessoas com deficiência. A taxa média de 
ocupação do hospital cresceu de 55,4% (dez/2012) para 81,9% (agosto/16).

A ampliação do ambulatório do HIZA junto ao Centro de Especialidades Salgado Filho permitiu um 
aumento de 30% no número de consultas ambulatoriais e especializadas.

Rede Municipal de Serviços 
de Urgência e Emergência 

A Prefeitura investiu de forma consistente na 
melhoria dos serviços de atendimento de urgência 
e emergência. Por exemplo, na ampliação da frota 
do SAMU, na qualificação dos profissionais com 
a criação do Núcleo de Educação em Urgência 
(NEU) e na realização de concursos para médicos 
nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Para 
garantir a manutenção dos equipamentos, melhorar 
fluxos de atendimento e dar maior segurança para 
pacientes e trabalhadores das UPAs, foram realizadas 
obras nas unidades Pinheirinho (2013), Sítio Cercado 
(2014), Fazendinha (2016), Campo Comprido (2016), 
Boqueirão (2016) e CIC (em reforma, dezembro/16).

Atenção Especializada  
e Hospitalar

Entre 2013 e 2016, Curitiba investiu na gestão 
racional das filas de espera de consultas e exames 
especializados, começando pela qualificação de 
encaminhamentos e atendimentos.
O Telessaúde para Neurologia – Adulto permitiu 
que os médicos das US trocassem informações 
pela internet com especialistas da UFPR, reduzindo 
a espera para consulta de 18 meses para quatro 
semanas. Curitiba firmou contrato de metas com 10 
dos 23 hospitais credenciados e realizou, na gestão, 
21 mutirões de consultas e exames especializados. 
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COMBATE AO AEDES AEGYPTI 

Enccantar
Com a implantação do ambulatório 
Enccantar, crianças e adolescentes 
passaram a contar com atendimento 
especializado em Saúde Mental, 
inclusive em caso de traumas 
por abuso físico ou sexual. Além 
disso, passou a atender de forma 
especial os casos de autismo, por 
meio de equipe composta por 
neuropediatra, psiquiatra, psicóloga, 
psicopedagoga, fonoaudióloga e 
terapeuta ocupacional.
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Saúde Mental
Entre 2013 e 2016, a Prefeitura aplicou estratégias para a 
humanização da área de saúde mental, a começar pelo 
imediato alinhamento com os preceitos da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira.

Entre os muitos avanços, internalizou CAPS que estavam 
sob gestão de ONGs, implantou o CAPS no Boqueirão, 
criou uma unidade de interconsulta psiquiátrica, 
incrementou 64 leitos, implantou uma nova residência 
terapêutica para alta complexidade, o ônibus Intervidas 
e o projeto Re-Tratos, que promoveu a autonomia e a 
reinserção social de pacientes de CAPS, centros POP e 
Consultórios na Rua.

Centros  
de Atenção 
Psicossocial 
CAPS
Dos 12 CAPS existentes, 
Curitiba tem 7 unidades 
funcionando 24h e o 
número de leitos passou 
de 5 para 64.

Vigilância em saúde
Na gestão 2013 - 2016, a SMS integrou cada vez mais os 
serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, 
zoonoses e saúde do trabalhador. Um bom exemplo disso 
foi o esforço conjunto para identificação e eliminação 
dos focos do mosquito Aedes aegypti, que conseguiu 
manter o índice de infestação em Curitiba inferior a 1%, ao 
contrário da imensa maioria dos municípios do país.

Vigilância sanitária
Realizou monitoramento dos processos de trabalho nos 
hospitais de Curitiba, priorizando o controle de infecção 
hospitalar e a implantação dos Núcleos de Segurança do 
Paciente.

Também foram promovidas inspeções com foco  
na análise do risco e ênfase na educação sanitária e 
mapeadas áreas de risco para o controle da leptospirose.

A Prefeitura firmou convênio com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) para qualificar o Centro de Referência 
Especializado na Saúde do Trabalhador (Cerest), visando 
melhor atender vítimas de doenças ocupacionais ou 
acidentes de trabalho.

22ª Conferência Mundial  
de Promoção da Saúde
Em maio de 2016, a Prefeitura realizou a 22ª Conferência 
Mundial de Promoção da Saúde. Pela primeira vez, desde 
a década de 1960, uma cidade latino americana recebeu 
um evento desse porte na área, reunindo mais de 2,7 mil 
trabalhos de 68 países. 

Controle da transmissão  
do vírus da dengue
Ações intersetoriais foram realizadas em Curitiba  
para a prevenção da transmissão da dengue e do 
combate ao mosquito transmissor. Em 2016, o sucesso  
do programa de prevenção e combate ao Aedes em 
Curitiba foi possível devido à grande mobilização  
entre as diversas secretarias municipais, as Forças 
Armadas (com a cessão de pessoal), os órgãos de 
comunicação (com a divulgação de orientação e medidas 
preventivas) e essencialmente a população, que ajudou 
monitorando terrenos, residências, fiscalizando os 
vizinhos e apresentando denúncias de locais com água 
parada e possíveis focos de mosquitos. 

A SMS trabalhou no monitoramento, investigação  
e ações como varreduras diárias em toda a cidade  
e bloqueio das áreas em que há casos das doenças. 
Na Educação, 420  unidades da rede municipal de 
ensino estimularam os alunos na identificação de focos 
e proliferação do Aedes aegypti e orientaram sobre as 
formas adequadas de eliminá-los em suas residências.  
O Meio Ambiente removeu 857 toneladas de lixo das  
ruas da cidade e o Urbanismo organizou mutirões com 
foco exclusivo na fiscalização da limpeza de imóveis. 

PRÊMIO
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Projeto Poty
Com a reorganização interna do sistema, tornou-se possível realizar parcerias 
com diversas instituições públicas e privadas. Exemplo disso foi o Projeto Poty, 
desenvolvido em parceria com o Centro Universitário Curitiba, que recebeu o 
selo Objetivo de Desenvolvimento do Milênio.
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O Coeficiente de Mortalidade Infantil refere-se ao número de óbitos de 
menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2014, foi importante a 
redução do número de óbitos e do Coeficiente de Mortalidade Infantil (7,7), 
sendo o menor da história da cidade. A redução foi de 54%, se comparado 
com 1998, ou de 19% se comparado com 2012. 



Desde 2010, Curitiba participa do Projeto 
Vida no Trânsito – ação intersetorial 
coordenada pelo Ministério da Saúde. A meta 
é, até 2020, reduzir em 50% o número de 
mortes no trânsito nas cidades participantes.

Com diversas ações, Curitiba, até 2015, já 
conseguiu reduzir em 42% o número de 
vítimas fatais em acidentes de trânsito.

Dois trabalhos premiados na 14ª EXPOEPI 
– Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças (2014), 
“A Supervisão das Salas de 
Vacinas como Estratégia 
para Qualidade das Ações 
Relacionadas ao Programa 
de Imunizações do Município 
de Curitiba” e “Comitê de 
Análise de Acidentes de 
Trânsito com Vítimas Fatais. 
Aprofundando o diagnóstico 
dos acidentes de trânsito”.

Fonte: SMS/Departamento Epidemiologia    

Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes e razão de 

mortalidade por 10 mil veículos - Curitiba - 2010 a 2015

Número de mortes por acidentes de trânsito

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

Menor Índice de Mortalidade Infantil da História de Curitiba 

Fonte: CE/CEV/SIM/SINASC

Fonte: SMS/Departamento de Epidemiologia – SIM/SINASC

Menor Índice de Mortalidade Materna de Curitiba

Fonte: CE/CEV/SIM/SINASC

Dados preliminares de 2016 indicam que Curitiba 

terá o menor índice de mortalidade materna de sua 

história. Até meados de novembro, com apenas um 

caso registrado, a cidade estava com taxa de 5,2. É a 

primeira vez que Curitiba cumpre a meta estabelecida 

pela Organização Mundial da Saúde de manter o índice 

abaixo de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. O 

avanço deve-se às ações continuadas e ampliadas do 

Programa Mãe Curitibana / Rede Cegonha.

Além de atingirmos o menor índice de 
mortalidade infantil (2014), notamos que a média 
do coeficiente nesta gestão obteve o menor 
patamar em comparação com outros períodos.

Valores empenhados por exercício financeiro entre os anos de 2005 a 2015, 

por fonte de origem (Tesouro Municipal, União e Estado)

Fontes de receitas para financiamento do SUS-Curitiba

Fonte: SMS/NAF

INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Em 2015, o valor de repasse de recursos 
próprios ultrapassou os valores externos 
(União e Estado), chegando a 21,20% 
dos investimentos com ações e serviços 
de saúde e ficou acima dos 15% 
determinados pela legislação.

REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV/AIDS

Entre 2009 e 2012, a gestão passada somou 18 novos casos de Aids em crianças 
menores de 5 anos, média de 4 casos/ano. Graças às ações realizadas pelas equipes 
de saúde para prevenir a transmissão da mãe para o filho durante o pré-natal, 2013 
foi o primeiro ano a não ter registro de qualquer caso desse tipo - algo que está se 
repetindo em 2016 (dados preliminares, novembro/16). Em 2014 e 2015, o índice 
também ficou abaixo da média histórica, com 2 casos em cada ano.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

A análise de indicadores 
da saúde e os resultados 
apresentados pelos programas 
Amamenta e Alimenta Brasil 
e Saúde na Escola renderam 
a Curitiba o prêmio Cidades 
Sustentáveis na categoria 
Saúde, em 2016.

Em 2015, pela primeira vez, 

o município destinou mais 

recursos para a Saúde do 

que os governos federal e 

estadual.
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Prêmio Gestor Público Paraná
O programa Melhor em Casa – Curitiba, que atende 
pacientes em domicílio, foi vencedor na categoria Destaque 
Saúde. O Consultório na Rua e o projeto do Sistema de 
Exames de Imagem também receberam o prêmio.

Prêmio InovaSUS
Três projetos premiados pelo Ministério da Saúde: programa 
Melhor em Casa – Curitiba, projeto de acolhimento Porto 
Seguro e iniciativa que reduz os riscos ao trabalhador de 
radiologia.

Prêmio Brasil Sorridente
O Conselho Federal de Odontologia premiou a cidade pela 
sua política de saúde bucal.

Healthcare Information and Management 
Systems Society
O Hospital do Idoso foi a primeira instituição 100% SUS 
a atingir o nível 6 na avaliação que certifica o uso da 
tecnologia da informação a favor do paciente.

14ª Expoepi
Dois trabalhos premiados na Mostra Nacional de 
Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção 
e Controle de Doenças: supervisão das salas de vacina e 
comitê de análise de acidentes de trânsito.

Prêmio Cidades Sustentáveis
A análise de indicadores da saúde e os resultados 
apresentados pelos programas Amamenta e Alimenta Brasil 
e Saúde na Escola renderam o prêmio na categoria Saúde.

Health IT
O Hospital do Idoso ganhou o prêmio na categoria Hospital 
do Ano – Inovação.
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30 horas semanais de mais  
10 categorias e 20 horas para  
médico veterinário 

Concursos públicos para  
médicos (1.297 inscritos para 60 vagas), 
enfermeiros, técnicos de enfermagem 
em saúde pública, agentes comunitários 
e agentes de combate a endemias 

Criados os cargos específicos  
de saúde pública: técnico de 
enfermagem, auxiliar de saúde bucal, 
técnico de saúde bucal, agentes 
comunitários e agentes de controle  
de endemias

67 vagas anuais para residências  
médica e multiprofissional

Pioneirismo: testagem  
anti-HIV por fluido oral

Núcleos de Apoio à Saúde  
da Família aperfeiçoados,  
equipados e ampliados para  
30 equipes multiprofissionais

Quatro equipes de Consultório 
na Rua, com a pioneira inclusão do 
cirurgião-dentista

86% de aprovação no atendimento 
geral das US (2º trimestre/2015 
através de pesquisa realizada no 1º 
trimestre/2016)

73% de aprovação no atendimento 
inicial nas UPAs (2º trimestre/2015 
através de pesquisa realizada no 1º 
quadrimestre/2016) 

SAMU: qualificação de serviço 
junto ao Ministério da Saúde de 12 
unidades de suporte básico, 8 unidades 
de suporte avançado, uma equipe 
aeromédica e ampliação da frota,  
com dois novos veículos de intervenção 
rápida e ambulâncias tipo Alfa

9 dos 24 hospitais credenciados 
com contrato de metas e monitorados 
por comissão de acompanhamento

21 mutirões de consultas  
e exames especializados

Implantação de 20 novos leitos 
no Hospital do Idoso, 6 para  
Saúde Mental

Internalização dos CAPS  
para gestão da PMC, sendo 11 sob 
gestão da FEAES e um da SMS

Nova Residência Terapêutica 
para pacientes de alta complexidade 
oriundos de hospitais psiquiátricos

Ônibus Intervidas:  
atendimento de pessoas em situação  
de vulnerabilidade social ou em uso  
de álcool e outras drogas

Ambulatório Enccantar: 
atendimento em saúde mental  
exclusivo para crianças e adolescentes 

Projeto Re-Tratos da Rua: 
reinserção social de pessoas que 
passaram ou estão em tratamento  
por dependência de álcool e drogas  
ou em situação de rua

Quase 70% da população  
de Curitiba busca atendimento nos 
serviços públicos de saúde da cidade

Investimento de 21,20%  
em saúde, em 2015

152 equipamentos próprios

Cobertura de Atenção Básica  
de 59,5% em agosto/2016

2 novas UPAs e construção/
reconstrução de 5 unidades de saúde 
(Xaxim, Sabará, Coqueiros, Nossa Senhora 
Aparecida e Campo Alegre) e um CAPS 
(Boqueirão)

12 CAPS 7 deles 24 h 

Implantação de um Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) 

Em construção: 1 UBS  
Jardim Aliança

Municipalização do serviço de 
combate ao Aedes (dengue, zika e 
chikungunya)

42 novas equipes de Saúde  
da Família desde 2013, total de 227  
equipes completas em agosto/16

6 novas equipes de saúde bucal 
desde 2013, total de 162 equipes 
completas em agosto/16

De 2013 a 2016 (setembro) 
foram realizadas no SUS Curitiba 
18.361.326 consultas médicas  
7.392.737 consultas médicas  
básicas, 6.368.632 consultas médicas 
especializadas e 4.599.957 consultas 
médicas de urgência e emergência, 
24.278.926 procedimentos básicos de 
enfermagem, 5.475.289 procedimentos 
odontológicos básicos e 571.927 
internamentos. 

Foram disponibilizadas 
1.031.696.720 unidades de 
medicamentos entre 2013 e agosto/16

Redução de 16,5% para 11,7% de 
gestação de adolescentes (2005/2015)

A SMS possui 29 Instituições  
de ensino parceiras e recebeu  
36.684 alunos entre 2013 e 2016 
(agosto) para aulas práticas, visitas 
técnicas, residências e estágios 
curriculares obrigatórios

7,7 por mil: menor índice de 
mortalidade infantil da história 
(2014)

Redução de 42% em vítimas fatais  
no trânsito (2010/2015)

Redução no número de óbitos  
por câncer de colo de útero,  
de 58 para 37 (2002/2015) 

Maternidade Bairro Novo:  
75% dos 2.050 partos em 2015  
foram normais

Hospital do Idoso Zilda Arns:  
taxa de ocupação cresceu de 55,4%  
para 81,9% (2012/2016)

10 US agora abrem até as 22h:  
Bairro Alto, Pilarzinho, Bairro Novo, 
Eucaliptos, Camargo, Oswaldo Cruz, 
Ouvidor Pardinho, Concórdia,  
Monteiro Lobato e Santa Felicidade 

Investidos mais de R$ 2,6 milhões 
em equipamentos para as US

Inauguração da nova sede do 
Laboratório Municipal de Curitiba:  
4 mil m2 de moderna estrutura

75 das 98 US do Programa  
Requalifica UBS já tiveram  
as obras concluídas 

Revitalização das UPAs  
Pinheirinho, Sítio Cercado, Fazendinha, 
Campo Comprido e Boqueirão.  
UPA CIC em obras

Novas sedes para o Centro  
de Educação em Saúde, a Biblioteca 
da Saúde e os distritos sanitários Matriz, 
Cajuru, Bairro Novo, Tatuquara

Implantação da Mesa Municipal  
de Negociação Permanente do 
SUS Curitiba para mediar melhorias  
aos servidores da saúde

O SUS CURITIBA 
DE UM DIA

7.448 consultas médicas básicas

3.109 consultas médicas de UeE* 

6.537 consultas médicas especializadas 

16.861 procedimentos de enfermagem*

5.840 procedimentos básicos de odontologia

405 internamentos hospitalares*

19.612 exames laboratoriais* (12.925 no LMC)

691.053 unidades de medicamentos* 

106 manifestações na Ouvidoria 

830 ações de vigilância em saúde 

R$ 4.289.000,00 de valor  
médio empenhado*

OBS: Foram realizadas médias sobre dados de 2015 
*Considerado 365 dias, nos demais 264 dias (22/mês) 



Nos últimos quatro anos, 
Curitiba passou a ser 
reconhecida no Brasil  

e no exterior  
como referência na  

gestão de segurança 
alimentar e nutricional. 

Diversos programas 
criados aqui inspiraram 

ações em outras cidades 
e países, consolidando 

a posição de Curitiba 
entre as cidades com 

políticas públicas mais 
desenvolvidas nessa área.
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  CURITIBA   
   MAIS 
     NUTRIÇÃO 

desenvolvimento social



S A U D Á V E L

O avanço no setor de segurança alimentar 

e nutricional de Curitiba, tratado como 

prioridade desde 2013, é ao mesmo  

tempo resultado e fator de redução  

das vulnerabilidades e desigualdades  

sociais no município.

A garantia do direito humano à alimentação 

adequada passou a ser parte importante  

da solução para a erradicação da extrema 

pobreza e da fome, promovendo a saúde  

e o desenvolvimento regional sustentável

Um dado relevante para analisar o sucesso 

dos esforços na ampliação do consumo 

de frutas e hortaliças, fator de promoção à 

saúde, é o resultado do Vigitel. Segundo a 

pesquisa, a população de Curitiba maior de 

18 anos que consome alimentos saudáveis 

em cinco ou mais dias na semana passou de 

41,8% em 2012 para 47,6% em 2014.

NUTRIÇÃO 
ACESSO À ALIMENTAÇÃO
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D E S E N V O L V I M E N T O  I N T E G R A L

Armazém da Família 

O acesso às 33 unidades do Armazém  
da Família cresceu significativamente no 
período 2013/2016, chegando a mais de  
170 mil famílias/mês, representando uma 
economia de mais de R$ 200 milhões em 
relação ao que se gastaria comprando os 
mesmos produtos no varejo.

O limite de renda familiar para acessar 
o programa, que estava congelado em 
R$ 1.395,00 desde 2010 e que em 2013 
correspondia a 2 salários mínimos, foi 
ampliado e indexado em 3,5 salários mínimos.

O leque de produtos disponíveis evoluiu 
com a inclusão e substituição de itens pela 
sua saudabilidade, ação acompanhada 
de campanhas de orientação nutricional. 
Também cresceu a oferta de alimentos para 
pessoas com restrições alimentares.

Para manter, aperfeiçoar e ampliar essas conquistas, a gestão 
trabalhou a partir do programa intersetorial Curitiba  
Mais Nutrição que, por sua vez, foi composto por quatro eixos: 

• Acesso ao alimento de qualidade.
• Hábitos alimentares adequados.
• Mercado corresponsável com o consumo consciente.
• Gestão municipal da segurança alimentar e nutricional.

Dentro dessas vertentes, as ações e projetos foram desenvolvidos de maneira 
integrada por diversos setores da Prefeitura, de forma a potencializar os esforços 
e recursos investidos. 
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Rede de abastecimento
A importância estratégica e o excelente 
desempenho da rede de abastecimento de 
Curitiba fizeram dela mais que apenas pontos  
de acesso à alimentação de qualidade. 

De 2013 a 2016, ela se destacou como meio 
de geração, distribuição e fixação de renda, 
desenvolvimento econômico, orientação ao 
consumo consciente, promoção das cadeias 
produtivas sustentáveis, dignidade humana, 
inclusão social, saúde e qualidade  
de vida, entre outros.



As ações com objetivo de melhorar os hábitos alimentares do cidadão curitibano 
atingiram diretamente, de 2013 a 2016, cerca de 155 mil pessoas, disseminando 
atitudes práticas na busca de um estilo de vida mais saudável.

Nossa Feira
Além da revisão na pauta de produtos do Armazém 
da Família, acompanhada de ações de educação 
alimentar, a gestão criou o programa Nossa Feira. 

Nos 20 pontos já implantados até 2016, a 
população em geral pode comprar frutas, legumes 
e hortaliças a preço único, com economia média 
superior a 40% em comparação ao varejo privado. 

Outro detalhe deste inovador programa é seu papel 
no fortalecimento, organização e desenvolvimento 
da agricultura familiar, uma das formas mais 
socialmente sustentáveis de produção. 

Além da economia direta, percebe-se um 
benefício indireto com impacto econômico 
para a população, considerando que o preço 
praticado por estes programas provoca uma 
concorrência com os preços do comércio 
de varejo local, os quais tendem a atingir o 
mesmo patamar de preços dos equipamentos 
públicos, favorecendo ainda mais o acesso, 
especialmente a frutas e hortaliças.ALIMENTAÇÃO D E  Q UA L I DA D E
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Conceito de Segurança Alimentar e Nutricional 
FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura)
“Garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente e de modo permanente, com base em práticas alimentares saudáveis, para 
uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral do ser humano.”



Agricultura urbana
Em dezembro de 2016, já eram 26 Hortas Comunitárias em 
diversos bairros, dando um aproveitamento nobre aos vazios 
urbanos,principalmente abaixo das linhas de transmissão  
da Eletrosul. 

Ao tirar as pessoas de casa e envolvê-las em uma atividade 
útil com a família e os vizinhos, em contato com a natureza, 
mexendo com a terra e fazendo uma boa atividade física, o 
projeto acabou contribuindo para a melhoria da saúde dos 
participantes. Tanto que os médicos das Unidades de Saúde 
próximas estão indicando as hortas comunitárias como terapia 
complementar.

Merece grande destaque, pelo ganho conceitual, o 
desenvolvimento do Projeto de Compostagem nas 
hortas urbanas, como uma forma de ampliar o ganho 
de sustentabilidade do programa e incidir muito 
significativamente na consciência da comunidade. Mais 
de 600 participantes de hortas comunitárias já foram 
capacitados. Além disso, foram adquiridas composteiras 
domésticas para a implantação do projeto em escolas, 
cabendo à SMAB a orientação e o acompanhamento do uso.

Restaurante Popular

As 4 unidades do Restaurante Popular, 
embora abertas ao público em geral, passaram 
a dar atenção prioritária aos trabalhadores, 
estudantes, aposentados, coletores 
de material reciclável e vendedores 
ambulantes. Refeições saudáveis em ambiente 
limpo, confortável e digno, que favorece a 
convivência entre os usuários. 

Equipamentos da rede de segurança alimentar e nutricional de Curitiba em dez/2016
Armazém da Família - Sacolão da Família - Nossa Feira - Restaurante Popular - Câmbio Verde - Lavoura/Nosso Quintal 
- Disque Economia - Educação Alimentar - Direto da Roça -  Feira do Litoral - Feira Gastronômica - Feiras Livres - Feira 
Orgânica - Feiras Noturnas - Mercado Municipal/Orgânico - Mercado Regional Cajuru - Varejão Capão Raso - Unidade 
Móvel de Segurança Alimentar - Refeições servidas na FAS - Centros POP - Resgate Social - Unidades de Acolhimento 
Institucional próprias e conveniadas - Refeições servidas na Rede Municipal de Ensino e nas creches conveniadas - 
Capacitação para professores e comunidade escolar - Ações para crianças com necessidades especiais, mães e crianças 
do programa Mama Nenê - Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional / Escolar - Centro Regional de Educação de 
Jovens e Adultos

H O R TA S  C O M U N I TÁ R I A S
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As inovações conceituais 
implantadas a partir de 2013 
renderam ao Programa de 
Agricultura Urbana o prêmio C40 
Cities Awards 2016 na categoria 
“Comunidades Sustentáveis”.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    



200 milhões de atendimentos  
em segurança alimentar e nutricional(*) 

250 mil toneladas de frutas e hortaliças  
apenas em 2013 / aumento de 140% em relação ao ano anterior

6,3 milhões de cidadãos atendidos  
no Mercado Municipal/Orgânicos

* de jan/2013 a abr/2016
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PROGRAMA NOSSA FEIRA

Criado o programa Nossa Feira

Preço único de frutas,  
legumes e hortaliças 

Economia média que varia  
entre 40% a 50% em relação  
ao preço do varejo

Instalada em 20 locais 

Aberto a toda a população

ARMAZÉM DA FAMÍLIA

Economia média das famílias 
cadastradas de 30,12%

Limite de renda familiar ampliado 
de 2 para 3,5 salários mínimos  
 
Ampliada a oferta de alimentos  
mais saudáveis e adequados

33 unidades, 120 mil famílias 
atendidas por mês

Durante a gestão, economia da 
ordem de R$ 200 milhões aos 
usuários

Reforma das unidades Uberaba,  
São João Del Rey e Vila Verde

Implantação do Armazém  
da Família Vila Torres

ALIMENTAÇÃO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

8,3 milhões de refeições  
aos cidadãos atendidos nas  
Unidades de Acolhimento

80 mil cestas nutricionais entregues  
a famílias em situação de vulnerabilidade

Alimentos retirados pelo próprio  
usuário nos Armazéns da Família

AGRICULTURA URBANA

Centenas de hortas apoiadas

2 mil toneladas produzidas  
de jan/2013 a ago/2015 
 
13 mil pessoas diretamente 
beneficiadas 
 

RESTAURANTE POPULAR

4 unidades Matriz, Sitio Cercado,  
CIC/Fazendinha e Pinheirinho

Refeições saudáveis a R$ 2,00

5,6 milhões de refeições servidas  
de 2013 a 2015

PRODUTOS ORGÂNICOS

5 novos pontos de venda  
de orgânicos nas feiras livres

Nova Feira Orgânica Noturna  
no Cristo Rei 

Nova Feira Orgânica Noturna  
no Ahú

Ponto de Orgânicos  
na Praça de Bolso do Ciclista 
 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

146 milhões de refeições saudáveis 
servidas aos estudantes

Quase 3 mil pessoas capacitadas 
em  alimentação no contexto escolar

SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Monitora e enfrenta desnutrição  
e a obesidade nas escolas

Avaliação nutricional de 90.424 
escolares da Rede Municipal de Ensino, 
sendo 1,60% com baixo peso e 36,11%  
com excesso de peso

Tendência de estabilidade nos 
menores de 5 anos e nos adolescentes

Tendência de redução do excesso 
de peso dos 5 aos 9 anos

Instituição do I Plano Municipal  
de Segurança Alimentar e Nutricional



Entre 2013 e 2016, 
inovações como o 
Portal do Futuro,  

que incentivou  
o desenvolvimento 
de jovens, Curitiba 

mostrou, na prática, 
que é possível 

humanizar o espaço 
urbano, mesmo as 

regiões mais carentes 
e vulneráveis. 

D E S E N V O L V I M E N T O  S O C I A L1 3 4 1 3 5



  PORTAL DO 
        FUTURO 

desenvolvimento social



Na gestão 2013 a 2016, Curitiba passou  

a agir diretamente na raiz dos problemas,  

por meio de políticas públicas preventivas. 

Por isso, tantas pessoas e e ntidades daqui, 

do Brasil e do mundo procuraram conhecer 

e implementar em suas comunidades as 

nossas iniciativas. Um reconhecimento que 

veio coroar o esforço persistente e integrado 

da Prefeitura em sua tarefa de acolher, 

proteger e preparar as novas gerações 

curitibanas, que têm no programa  

Portal do Futuro a sua face mais visível. 

O programa fecha o ano de 2016 como 

símbolo de uma cidade que oferece 

alternativas reais para reduzir a ociosidade 

e a falta de canais de participação, que 

podem expor os jovens a situações violentas.

PORTAL 
DO 
FUTURO 

F U T U R O  M E L H O RCAMINHO PARA UM
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Protagonismo e responsabilidade
Os jovens conduziram ativamente a gestão  
dos espaços, por meio de comitês gestores  
que, em conjunto com a administração, definiram  
as atividades a serem desenvolvidas nas áreas 
esportivas, artísticas, culturais, profissionalizantes,  
de lazer, de ciência e de tecnologia. 

Organização
Para facilitar o trabalho com este público, que no 
período representou quase 600 mil pessoas, ou 
33,89% da população de Curitiba, o Portal do Futuro 
trabalhou com três momentos diferentes da sua 
trajetória: proteção, dos 10 aos 14 anos; formação, 
dos 14 aos 24; e complementação, dos 24 aos 29. 

Estrutura física
A estrutura dos portais variou conforme a região,  
mas, em geral, contou com piscina semiolímpica, 
salas de ginástica, musculação, artes, informática 
e multiuso, espaço de leitura, teatro externo, 
auditório, área para skate, campo de futebol  
e quadra poliesportiva.

Espaço aberto para novas ideias
Além de ser utilizado para uma grade fixa de aulas  
e cursos, o espaço dos Portais do Futuro permaneceu 
aberto para que a comunidade definisse novos usos, 
fazendo surgir diversas iniciativas de sucesso.

Formou-se, assim, uma verdadeira rede de 
transformação social, cujas amplas e seguras 
estruturas físicas não se destinam apenas a sediar 
atividades educativas, mas, também, ao convívio, 
ao encontro, ao lazer, ao bate-papo descontraído 
que desestressa, pacifica, ajuda a fortalecer os elos 
comunitários. 

Acessibilidade e respeito às diferenças 
Plural, aberto e dinâmico, o portal esteve em  
constante transformação, aperfeiçoando o que já  
tinha e incorporando inovações. A mais recente foi 
o programa Inclusive no Portal, que recebeu jovens 
com deficiência em suas atividades.

Participação comunitária
O Portal do Futuro, mesmo com foco na juventude, 
incentivou a participação da comunidade em geral, 
independentemente da faixa etária.

Pensado, 
planejado, 

viabilizado e 
implementado  

em tempo recorde  
na atual gestão, o 
Portal do Futuro 
buscou proteger, 

fortalecer e 
apoiar crianças e 
jovens, de modo 
que conquistem 
autonomia e se 
preparem para 
uma vida mais 

feliz, produtiva e 
saudável. 

O programa agregou ações integradas de diversos 
órgãos municipais, contando com uma grande 
estrutura física própria. 

Cada portal se tornou uma verdadeira ilha de abrigo, 
um local de referência para o jovem e sua família.  

E S T R U T U R A  P A R A  J O V E N S
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Juventude em atividade
O Portal do Futuro foi a materialização de quatro projetos 
integrados, com o objetivo comum de tornar os jovens 
protagonistas da construção coletiva de melhor qualidade 
de vida, imagem positiva, pertencimento e inclusão social, 
assim como mobilizá-los no enfrentamento de toda forma 
de violência, discriminação e preconceito.

Projeto Rede de ações
Ofereceu atividades articuladas de ciência, esporte, 
cultura e lazer, possibilitando uma participação social 
plena e intervindo no processo ocioso que direciona 
os jovens para as vivências de situações violentas. 
Mapeou, melhorou e dinamizou as ações voltadas à 
juventude em toda a cidade, pautadas pelos próprios 
jovens e organizadas muitas vezes por eles, com a 
participação de voluntários.

Projeto Protagonismo Juvenil
Formou e ampliou uma rede de protagonistas, ou 
seja, jovens voluntários capazes de desenvolver 
seus próprios projetos, coordenar grupos, disseminar 
valores de respeito, solidariedade e compromisso 
cidadão, além de participarem da definição das 
políticas públicas de juventude. 

Projeto Centro Integrador
É o espaço físico propriamente dito, que acabou 
conquistando a população e virando sinônimo  
do programa. Os Centros Integradores, ou  
Portais do Futuro, entre outras, tiveram a função  
de centralizar ações e atividades, promover eventos, 
além de servirem como pontos de referência de  
lazer, encontro e confraternização para os  
moradores da região.

Projeto Portal Virtual
Promoveu a interação com os jovens, em tempo real, 
pela rede mundial de computadores e compartilhou 
informações do programa com o público em geral.

Os grandes eixos:

M U I T O  A L É M  D O S  M U R O S
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7 Portais implantados

2 novos Portais em construção 
Boa Vista e Santa Felicidade

Mais de 100 mil participações  
nas atividades da Rede de Ações

Mais de 100 voluntários 
participaram como instrutores  
de atividades como escalada, 
ioga, judô, surf, teatro, informática,  
curso de inglês e fotografia

Mais de 2.700 jovens formados  
no Projeto Protagonismo Juvenil

231 cursos, eventos e ações  
para mais de 10 mil pessoas  
até dez/2015

Projeto Domingo no Portal:  
atividades recreativas e esportivas, a 
crianças e adolescentes moradores das  
oito Casas de Acolhimento do município

Programa Inclusive no Portal:  
inclusão de jovens com deficiência  
nas atividades do Portal

Programa Estação Juventude:  
centro de informações sobre serviços  
e programas da Prefeitura destinados  
ao público jovem



Uma cidade mais segura 
é aquela onde as pessoas 

vivem em paz.  
Respeitam os direitos 

e as diferenças, 
superam situações 

de exclusão com 
solidariedade, rejeitam 

a violência e adotam 
o diálogo como 

instrumento 
de negociação em 
momentos difíceis. 

D E S E N V O L V I M E N T O  S O C I A L1 4 6 1 4 7



   CURITIBA   
  MAIS 
      SEGURA 

desenvolvimento social



Prevenção foi a palavra de ordem do Curitiba 
Mais Segura, um programa que, de 2013 a 2016, 
inovou e ampliou as ações preventivas e vem dando 
respostas efetivas aos desafios do enfrentamento à 
violência e à criminalidade.

As ações de Defesa Civil na prevenção e preparação 
para os casos de ocorrência de desastres naturais 
ou antropogênicos diminuíram os impactos sobre 
a cidade e, principalmente, sobre as pessoas, e 
permitiram o aumento da capacidade e velocidade 
de resposta e recuperação após a ocorrência de 
desastres ou em eventos de maior magnitude.

O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança  
foi vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, 
para que os órgãos municipais atuassem em rede 
com as demais esferas de governo, instituições de 
segurança pública e organizações da sociedade civil. 

Agindo desta forma, além de garantir o direito  
do cidadão a uma cidade mais segura, tranquila  
e ordenada, onde as diferenças sejam respeitadas  
e valorizadas, a Prefeitura atuou firmemente  
na construção de um ambiente urbano propício  
à paz social e se preparou para agir com eficiência  
e rapidez quando demandada.
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SEGURANÇA ONDE O POVO ESTÁ

Preservação do patrimônio
Campanha permanente para disseminar a consciência de que a 
preservação do patrimônio público e privado é uma forma de 
cuidar bem da cidade. Repressão ao crime de dano, principalmente 
contra a pichação que alcançou 5.172 registros de ocorrências e 
mais de 884 flagrantes feitos pela GMC, entre 2013 e 2016.

Eixos Monitorados 
Novo modal de atuação da GMC. Presença preventiva de equipes 
agregando módulos móveis, viaturas, motocicletas, ciclo patrulhas e 
guardas a pé, em vias de regiões de maior concentração, circulação 
e interação social. Foram implantados 19 eixos de 2014 a 2016.  
São realizadas mais de trinta ações por semana, nas dez Regionais.

Módulo Móvel Itinerante
Modalidade de patrulhamento local preventivo, mais próximo das 
comunidades, trazendo maior flexibilidade de atuação, economia 
de meios e de aplicação do efetivo. Composto por um módulo-
base de apoio, duas viaturas e seis guardas municipais. Atua como 
polícia comunitária em parques, bosques, praças e terminais.

Aplica os conceitos de polícia comunitária, prestando informações e 
orientações e promovendo a proteção do local, para que as pessoas 
possam usufruir dos espaços públicos com segurança. Mais de 
1.000 operações foram realizadas até dezembro de 2016.

Proteção ao transporte coletivo
Atendendo a demanda dos usuários por mais segurança no 
transporte coletivo, a GMC desencadeou uma série de ações  
em ônibus, terminais e estações-tubo, que culminaram com  
437 detidos em flagrante. Pesquisa realizada em 2015 pela empresa 
Qualiônibus aponta que 29% dos passageiros entrevistados 
disseram se sentir mais seguros ao fazerem uso do transporte 
coletivo depois que a GMC passou a realizar estas operações 
preventivas.

Operações Integradas
A SMDS participa de diversas ações de 
segurança urbana conjuntas e integradas 
com outros órgãos da própria PMC, assim 
como com os demais órgãos fiscalizadores 
e de segurança existentes no município.

São ações nos mais diversos locais da 
cidade, com objetivo de dar a tranquilidade 
e segurança necessária para que as 
pessoas possam usufruir dos espaços 
públicos, do transporte coletivo ou de 
eventos esportivo e culturais.

Mais de 980 Operações Integradas 
contabilizadas até dezembro de 2016, 
como AIFU - Ações Integradas de 
Fiscalização Urbana, Operação Paz  
no Futebol, Operação Praças.

Ciclopatrulha 
Patrulhamento realizado pela GMC, com efetivo treinado para uso 
de bicicletas preparadas para este fim, nos parques São Lourenço, 
Bacacheri, Atuba, Peladeiros, Zoológico, Jardim Botânico, ciclovias 
do Bosque do Papa João Paulo II e imediações do Centro Cívico.
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Guarda Municipal Mirim e Cidadão em Guarda 
Outra iniciativa de sucesso, a Guarda Municipal Mirim – GMM – vem 
mantendo uma média de 2.000 alunos participantes do programa ao 
ano, de 2013 a 2016, distribuídos em 33 escolas, e com atividades de 
contraturno, trabalhando conceitos de civismo, cidadania, respeito, 
ordem e hierarquia. 

O projeto Cidadão em Guarda conta com a participação social nas ações 
da SMDS, com a realização de 9 eventos onde se reuniram cerca de 273 
pessoas, das mais diversas áreas sociais, que receberam informações  
em reuniões, encontros temáticos e palestras sobre segurança.  
Desta maneira, as pessoas passaram de espectadores a protagonistas 
da segurança municipal, gerando maior troca de informações para 
realização de ações de defesa comunitária.

D E S E N V O L V I M E N T O  S O C I A L1 8 1 5 5
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Projeto Cão Amigo
O Grupo de Operações Especiais com Cães 
trabalha na detecção de armas, explosivos 
e substâncias ilícitas, além de atuar em 
conjunto com as polícias civil, militar e federal 
em fiscalizações, eventos de grande porte 
e no cumprimento de mandados de prisão 
e de buscas. Sendo um dos meios que mais 
proporciona a interação entre os cidadãos e  
os agentes de segurança, o uso dos cães do 
Canil da GMC em palestras e apresentações, 
tanto em escolas até empresas privadas,  
tem-se afirmado como uma das atividades 
com melhores resultados quando o propósito 
é levar a informação a respeito da prevenção 
do uso e abuso de substâncias psicoativas.
De 2013 a 2016 foram mais de 52.500 pessoas 
atendidas, das mais diversas faixas etárias, em 
251 locais de apresentação, que passaram a ter 
uma visão diferenciada do trabalho da GMC 
na prevenção da drogadição, bem como dos 
males que advém do uso para a pessoa,  
a família e a sociedade em geral.

PRÊMIO
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PRÊMIO
PARA CURITIBA    

Defesa Civil - prevenção e 
parceria com a comunidade
Foram elaborados os Planos de 
Contingência das 10 Subsecretarias 
Regionais de Proteção e Defesa Civil, 
existentes nas Administrações Regionais, 
o que possibilita efetuar o levantamento 
dos recursos – abrigos, veículos, pessoal, 
maquinários, entre outros – que podem 

ser aplicados nas ações de proteção e defesa civil, 
antes, durante e depois dos eventos adversos, com 
maior mobilidade e capacidade de resposta, além do 
mapeamento de 78 pontos de atenção, sujeitos  
a enchentes, alagamentos e/ou deslizamentos.

Com ações de capacitação em Defesa Civil, que 
abrangeram 3.457 pessoas em condomínios, 
áreas residenciais, comerciais e públicas, além da 
implantação do programa Defesa Civil na Educação 
– Conhecer para Prevenir (CPP) em todas as 437 
unidades da rede municipal da educação, forma-se 
uma grande rede de pessoas capacitadas para agir 
em caso de necessidade, melhorando o nível de 
resposta, assim como o de prevenção.

Em parceria com o Sistema Meteorológico do Paraná 
(Simepar), o Sistema Municipal de Proteção e Defesa 
Civil de Curitiba recebe alertas via celular sobre a 
previsão de eventos climáticos severos, possibilitando 
a adoção de providências imediatas.

Junto com a comunidade, foram criados os Núcleos 
de Proteção e Defesa Civil Comunitários que 
complementaram as ações feitas pelas capacitações, 
envolvendo as pessoas no processo de construção de 
um ambiente que permite mitigar os fatores de risco e 
desastres em áreas de maior vulnerabilidade.

Mais de R$ 121 milhões foram investidos em obras de 
dragagem e limpeza dos canais e rios na cidade.

De 2013 a 2016 foi registrada queda de 64,14% na 
quantidade de ocorrências de Defesa Civil na cidade. 
Em 2016, foram registradas 363 ocorrências a menos 
do que as 566 registradas em 2013, resultado das 
diversas ações de prevenção e preparação realizadas 
pelos órgãos envolvidos, impactando diretamente na 
redução das ações de resposta e recuperação.

Teatro de Fantoches
Um dos mais reconhecidos 
trabalhos realizados pela Guarda, 
o Teatro de Fantoches da GMC 
atua em todos os espaços e 
segmentos da sociedade, tratando 
de assuntos relevantes com graça 
e leveza, principalmente junto à 
criança e ao adolescente, alunos 
da rede municipal de ensino.

Com público de mais de 137 mil pessoas neste  
ano, a equipe do Teatro apresenta diversas peças, 
com roteiros que abordam a temática violência  
e criminalidade, sob os mais diversos aspectos e 
com linguagem acessível e apropriada para cada 
faixa etária.



LUZES, CÂMERA,  A Ç Ã O

Vigilância Eletrônica
O uso adequado e a expansão do monitoramento 
eletrônico por câmeras fizeram aumentar expressivamente 
as prisões em flagrante. No período 2013 a 2016, essa 
atividade da Guarda Municipal foi integrada ao Centro de 
Controle Operacional da Prefeitura, no qual diversos órgãos 
compartilham imagens de segurança, trânsito, estações 
tubo e terminais. 

Integração total
O Observatório Municipal de Segurança Pública 
acompanha a implementação dos planos e das ações 
integradas, facilitando a tomada de decisão, inclusive com 
o uso do primeiro Mapa da Violência e da Criminalidade, 
usado em pesquisa e planejamento.

A criação do Conselho Municipal de Segurança Pública 
(CONSEP) propicia a ampliação do debate sobre 
a segurança pública nas comunidades, envolvendo 
CONSEGs, Prefeitura, Câmara Municipal, bem como 
o empresariado, servidores e gestores de órgãos da 
segurança pública.

A instituição da Rede Integrada de Segurança Pública 
solidifica a integração das instituições públicas de 
segurança pública para atendimento aos grandes eventos 
ocorridos na cidade, na promoção de ações conjuntas, 
no atendimento integrado às situações de incremento de 
criminalidade em locais específicos e na ativação da rede 
de inteligência junto à ABIN, da qual o município faz parte.

Equipamentos e tecnologia
Novos e modernos recursos materiais foram incorporados 
à Guarda, entre eles, armas, munições, equipamentos, 
veículos e um sistema de radiocomunicação digital última 
geração. 

Capacitação
O efetivo da Guarda participou de um número recorde 
de cursos de capacitação, treinamento e atualização, em 
parceria com o IMAP (Instituto Municipal de Administração 
Pública). Foram 167 cursos gerais e 75 exclusivos para 
a área, entre eles a abordagem de moradores de rua, a 
movimentação de produtos perigosos e formação como 
agentes de defesa civil e bombeiros profissionais civis.

Um curso de manutenção eletrônica, ministrado pela Força 
Aérea Brasileira para 31 guardas, possibilitou a recuperação 
de 231 câmeras com problemas técnicos.

Destacam-se os cursos oferecidos pelo Ministério da 
Justiça exclusivos para atendimento do evento Copa do 
Mundo 2014, dos quais participaram em torno de cinquenta 
guardas municipais, junto com as demais forças de 
segurança do Estado e da União.

Uma cidade bem cuidada

Melhorias urbanísticas aprimoraram as condições de segurança em ruas, parques e praças. Originado 

dentro da Câmara Técnica Espaços Urbanos Mais Seguros, o Plano de Iluminação Pública, orçado em 

mais de R$ 90 milhões, determinou a troca de lâmpadas visando sua maior eficiência, com aplicação de 

tecnologia LED e de vapor metálico, nas áreas de maior incidência de crimes em período noturno e de 

alta circulação de pessoas. As imediações de 850 equipamentos públicos foram atendidas, em todas as 

Regionais da cidade, tornando essas áreas mais claras, proporcionando maior sensação de segurança 

aos usuários, incentivando a reocupação dos espaços públicos.
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Estrutura aprimorada
Em 2015, foi destinado imóvel para  
a instalação da Academia da Guarda 
Municipal, com 1.161 m2, instalado em 
terreno com área total de 120 mil m2,  
que vem passando por obras de reforma e 
adequação. Já está em uso pela Gerência 
de Instrução e como local de cursos e 
treinamentos, desde abril de 2016.

Foram feitas reformas no Módulo da 
GMC no Parque Náutico do Iguaçu, de 
readequação para instalação do Núcleo 
Regional da Defesa Social em imóvel na 
Vila Tecnológica do Bairro Novo e no 
prédio que abriga o Centro de Operações 
da Defesa Social na Rua Presidente Faria.



Patrulha Maria da Penha
Avançando ainda mais, a Prefeitura criou a Patrulha Maria  
da Penha (PMP), responsável por acompanhar os casos  
de mulheres que já tenham recebido as medidas protetivas 
da justiça. Desde a implantação em 2014, foram realizadas 
mais de 8000 visitas domiciliares, mais de 3000 mulheres  
monitoradas e que se encontravam em grave situação de 
risco para nova violência pelo agressor.

O indicador de efetividade da PMP é evitar a reincidência da violência às 
mulheres sob acompanhamento. Em 100% dos casos em que a PMP foi 
acionada, conseguiu chegar a tempo para evitar a reincidência da violência, 
conduzindo os agressores para a Delegacia da Mulher.  

A PMP é constituída por uma equipe de guardas municipais que realizam 
visitas periódicas às mulheres, oferecendo proteção e evitando novas 
situações de violência. Além disso, a patrulha também é acionada, via central 
153, por mulheres que estejam diante de nova situação de violência. 

A PMP conquistou diversos prêmios e hoje é referência para congêneres de 
outros municípios. O exemplo da Patrulha de Curitiba também contribuiu 
para a elaboração de um projeto de lei que tramita no Senado Federal 
(PLS 547/2015) e que insere as Patrulhas Maria da Penha na Lei Federal 
11.340/2006, como instrumentos de efetividade das medidas protetivas de 
urgência no âmbito dos estados e municípios.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

Rede de Atenção às Mulheres em Situação de Violência
Composta por diferentes órgãos do município, Núcleo do Ministério Público, 
Judiciário, Defensoria Pública e Hospitais que atendem mulheres vítimas de 
violência, a rede promove reuniões e estudos de casos e seus relatórios subsidiam o 
planejamento das políticas públicas municipais, a partir de notificações obrigatórias 
de violência contra as mulheres, emitidas por profissionais das áreas de saúde, 
educação, assistência social, segurança e outras.

Justiça para mulheres sem recursos
Convênio com o curso de direito da UFPR garante acesso gratuito aos serviços de 
advogados, para orientar as vítimas e encaminhar processos judiciais.

Assédio nos ônibus
A campanha Busão sem Abuso deu destaque ao problema e ofereceu proteção às 
mulheres que são importunadas no transporte coletivo. Além do caráter educativo, 
a ação contempla ainda denúncia, abordagem e condução do agressor à Delegacia 
da Mulher. Foram registradas 153 ocorrências envolvendo abusadores dentro do 
transporte coletivo, que resultaram em 12 detenções em flagrante.

Clique 180
Em 25 de março de 2015 - Dia Laranja, Curitiba mobilizou as pessoas  
para indicar e manter atualizados, na seção Minha Cidade Mais Segura  
do aplicativo Clique 180, os locais mais seguros e inseguros para mulheres.  
Foi a primeira iniciativa de uma Prefeitura nesse sentido em todo o mundo.

Um dado alarmante apontado pelo Mapa da Violência de 2012 relacionava 
o Paraná como terceiro estado no país e Curitiba, como a quarta capital no 
ranking de homicídios de mulheres. Por isso, já no início da gestão, a Prefeitura 
criou a Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher (SMEM), fortalecendo as 
políticas públicas para o enfrentamento da violência de gênero e assumindo o 
compromisso de “tolerância zero” nesse assunto.

MULHER
POR UMA CULTURA DA NÃO VIOLÊNCIA

SECRETARIA DA MULHER  
AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO
A SMEM realizou inúmeras ações preventivas para o enfrentamento da violência contra 
as mulheres e aproveitou todos os espaços para informar sobre direitos e serviços a elas 
destinados. Pelo quarto ano consecutivo, a SMEM procedeu ao processo de articulação 
municipal para a potencialização das ações relativas ao Mês da Mulher, do Outubro Rosa 
e dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entrega de folders e 
cartilhas, semanas internas e participações em eventos também fazem parte deste trabalho,  
somando mais de 66 mil pessoas entre capacitadas e sensibilizadas por estas ações. 
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Campanha Quem Ama Abraça Fazendo Escola
A Secretaria da Mulher e a Secretaria de Educação, Guarda Municipal   

em parceria com o Governo Federal e a Rede de Desenvolvimento Humano  

desenvolveram Campanha Quem Ama Abraça Fazendo Escola, de forma 

periódica, com ciclo de palestras sobre a violência contra as mulheres. 

A campanha teve  foco nas escolas e mobilizou crianças e adolescentes para  

o debate e superação das diferentes formas da violência contra as mulheres. 

Uma preocupação atual
Em 2015, a Prefeitura começou a enfrentar diretamente um grave problema 

de nossos dias, a chamada “pornografia de vingança”, ou seja, o crime de 
compartilhar vídeos íntimos sem autorização. Com grande impacto na opinião 

pública, lançou a campanha “As mulheres incompartilháveis”, que consistia em 

quatro peças para WhatsApp, um vídeo e intensas ações nas redes sociais e 

veículos de imprensa. 

1ª Jornada Nacional Mulher - Viver Sem Violência
Com grande público e palestrantes de relevância nacional, Curitiba sediou 
a primeira edição deste importante evento. A abertura foi da bioquímica e 

farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, cuja dramática luta contra a 

impunidade inspirou a criação da chamada Lei Maria da Penha. 

 

Outubro Rosa
A gestão 2013 a 2016 deu mais força ao evento que potencializa as ações 

municipais no mês de outubro, especialmente na prevenção do câncer de mama 

para que as vítimas conheçam e busquem seus direitos.

Ônibus Lilás

Entre outras ações integradas e 

descentralizadas, a Prefeitura, na gestão 2013 

a 2016, criou uma unidade móvel, o “Ônibus 

Lilás”, especialmente equipado para levar 

atendimento e orientação às mulheres das 

localidades mais distantes e vulneráveis. 

Com a Unidade Móvel, foram atingidas 

diretamente e indiretamente mais de 80 mil 

pessoas nas ações descentralizadas pela 

secretaria da Mulher.  

A partir da integração das 
políticas preventivas à 
violência e de enfrentamento 
à criminalidade, verificou-
se importante redução 
dos crimes de homicídios 
dolosos na cidade: de 597 
registrados em 2012, o 
número caiu para 449 em 
2015. O resultado é ainda 
mais significativo quando se 
considera que a população 
residente aumentou em 
5,77% no período; ou seja, 
uma redução de 28,9% no 
índice de homicídios dolosos 
por 100 mil habitantes:  

Fontes: Número de homicídios dolosos: SESP/PR. Estimativa populacional: IBGE

Homicídios dolosos por 100 mil habitantes
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1.439 ações preventivas

Instalação de 19 Eixos  
Monitorados, 4.754 ações

84.173 ocorrências  
originadas via 153 e 156 

6.083 flagrantes

1.446 atendimentos  
e 146 flagrantes com base  
em monitoramento eletrônico

4.896 denúncias e  
848 flagrantes por pichação

Patrulha Maria da Penha:  
137 flagrantes, mais de 8.000 visitas  
e 3.500 acompanhamentos

153 casos de abuso contra  
mulheres no transporte coletivo

Grupo de Operações  
Especiais com Cães:  
718 eventos, 186.814 pessoas 

206 ações integradas  
de fiscalização urbana

9.669 atendimentos  
na Proteção ao  
Transporte Coletivo,  
437 flagrantes

162 foragidos  
da justiça capturados

421 voluntários  
de proteção e defesa  
civil cadastrados 
 
4.292 atividades educativas  
e preventivas da defesa civil  
em 437 escolas

Em quatro anos, redução  
de 64,14 % nas situações  
de defesa civil

Mais de 76 mil munições,  
667 coletes balísticos, 1.200 
espargidores de gás gengibre não letais, 
176 dispositivos elétricos incapacitantes, 
245 unidades de EPI´s contra tumulto, 
620 quilos de insumos para recarga  
de munições usadas em treinamento  
e 15 unidades de armas de air soft 
usadas para treinamento

248 rádios transceptores 
portáteis, 20 transceptores móveis 
digitais para viaturas, uma estação  
base repetidora digital fixa e uma 
repetidora digital transportável
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Em uma cidade mais humana,  
o esporte aproxima as pessoas,  

o turismo aguça os sentidos,  
o lazer é sagrado e  

a cultura conquistou um lugar 
de destaque entre as políticas 

públicas do município.  
Na gestão 2013 a 2016,  

Curitiba ampliou as opções  
para uma vida saudável, plena 

de aventuras e descobertas.
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    VIVA MAIS
   CURITIBA 

desenvolvimento social



M O V I M E N TA  A S  R U A S

VIVA MAIS
CURITIBA

ENERGIA QUE

As ruas e outros espaços 

públicos de Curitiba foram 

sistematicamente ocupados  

por atividades que aproximam 

as pessoas, aguçam os sentidos, 

despertam a sensação  

de pertencimento e ajudam  

a pacificar o ambiente urbano.

A arte, o esporte,  

o turismo e o lazer abriram  

um leque cada vez maior  

de opções para uma vida  

mais saudável, criativa,  

cheia de aventuras  

e descobertas.
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É A TRANSFORMAÇÃO  S O C I A L

Em 2016, a Prefeitura implantou 
o Programa Vale Transporte 
Esportivo, que já beneficiou de 
imediato cerca de 200 atletas 
de 14 a 18 anos, estudantes de 
escolas públicas.
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A prática constante de 
atividades esportivas, 

que movimenta e vitaliza 
como nunca a nossa 

cidade, não é fato isolado, 
mas uma política que 

integra várias instâncias 
da gestão. 

Descentralizados, levados 
a locais onde até então 

não existia esse benefício, 
os programas esportivos 

atraíram uma adesão 
cada vez maior de 

curitibanos de todas as 
faixas etárias. 

A disseminação de um 
estilo de vida saudável 

previne doenças, fortalece 
as relações comunitárias e 
afasta os jovens do tédio, 

do isolamento e dos 
riscos da violência.

Paradesporto
Em 2014 foi criado um 
calendário específico para o 
paradesporto,  
incluindo jogos escolares, 
copas abertas de natação, 
basquete e bocha, além de 
atividades sistemáticas nos 
Centros de Esporte e Lazer. 

Também foi criado um sistema 
de avaliação e orientação 
esportiva para pacientes 
do Hospital Paranaense de 
Reabilitação, que redireciona 
os interessados aos Centros de 
Esporte e clubes. 

Corridas de rua
O número de participantes em corridas de rua oficiais de Curitiba saltou  
de uma média anual de 40.500 entre 2009 e 2013 para 91.900 de 2013 a 
2016, um aumento de 126%.  
O Circuito Infantil de Corridas de Rua quebrou sucessivos recordes  
de participações. Por meio do Projeto Pernas Pra Que Te Quero, também  
foi realizada a inclusão de crianças e atletas cadeirantes nos eventos. 

Jogos Escolares
Os Jogos Escolares de Curitiba ganharam um formato mais dinâmico, que 
proporciona maior número de disputas. Além disso, foram incluídas novas 
modalidades esportivas e paradesportivas,  como, por exemplo, mini vôlei, 
futebol society, bocha paraolímpica, golf7, entre outras. Com essas inovações, 
o número de participantes cresceu 36% na gestão 2013 a 2016.
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Sintonizados com os conceitos 
da gestão, atletas, paratletas e 

entidades exercitaram também a 
responsabilidade social.  

Em 2013, uma campanha destinou 
3 mil livros às unidades prisionais 

do Paraná. E a Maratona Aquática 
de Curitiba 2016 destinou  

8,7 toneladas de alimentos ao 
Instituto Pró-Cidadania  

de Curitiba. 

Trabalhando em equipe
A Prefeitura firmou inúmeras parcerias com 
entidades. Entre elas, o Projeto Aprender & Jogar, 
com o SESC, que promoveu atividades esportivas em 
contraturno escolar para 28 turmas de estudantes 
com renda familiar abaixo de três salários mínimos.  

Em 2015, o projeto Pase Estádios levou 490 crianças 
e adolescentes para assistirem a jogos de futebol no 
Couto Pereira e na Arena da Baixada. Para muitos, foi 
a primeira oportunidade de presenciar uma partida.

Futebol Sub 15
Criada a Copa Curitiba de Futebol de Campo  
Sub 15, com 82 equipes inscritas, entre 
representantes de associações de moradores e 
escolinhas de futebol, totalizando 1.017 atletas.

Copa dos Campeões da Juventude
Foi criada em 2015, com o objetivo de conhecer, 
avaliar e convocar atletas para a Seleção de Curitiba 
de Futebol de Campo, que representa o município 
nos Jogos da Juventude do Paraná.
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Xadrez  
A Copa Curitiba de Xadrez, evento 
que acontece 4 vezes ao ano, firmou-
se entre as maiores competições dessa 
modalidade no Brasil. 

Academias ao ar livre
No início da gestão foi detectado 
excesso de pedidos por novas 
academias ao ar livre. Depois de 
um criterioso levantamento sobre 
a presença e o bom uso desse 
equipamento nas diversas regiões, a 
Prefeitura passou a instalá-lo apenas 
onde era realmente necessário. As 
indicações de emendas parlamentares, 
que vinham num crescendo, encerraram 
a gestão com apenas um pedido de 
implantação. O número de solicitações 
de novas academias decresceu de 1.508 
em 2011 para 227 em 2016, mostrando 
efetividade nas ações executadas.

Para manter em boas condições as já 
implantadas foi assinado contrato de 
patrocínio, que garante a manutenção 
de 250 academias ao ar livre em Curitiba 
até 2020.

Incentivo ao esporte
De 2013 a 2016, houve um aumento de 90% no repasse de 
recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. 
Além disso, em 2013, foi criada a categoria Juventude para 
os beneficiários da Lei, atendendo mais de 300 atletas 
iniciantes com idades entre 14 e 18 anos.

O sistema de gestão da Lei Municipal de Incentivo ao 
Esporte de Curitiba tornou-se um modelo de transparência, 
adotado por diversas prefeituras de todo o Brasil.

 2013 R$ 1.674.380,00 745 R$ 2.247,49

 2014 R$ 1.747.430,28 347 R$ 5.035,82

 2015 R$ 2.598.797,59 363 R$ 7.159,22

 2016 R$ 3.180.446,87 360 R$ 8.866,24

Entre os anos de 2013 e 2014 houve uma mudança na metodologia de repasse de recursos a projetos. 
Anteriormente existiam dois repasses por ano, e com a nova metodologia somente um; por isso a grande 
diferença, tanto no número de projeto beneficiados quanto no recurso destinado aos mesmos.

ANO
RECURSOS 

DESTINADOS  
À LEI

NÚMERO DE 
PROJETOS 

BENEFICIADOS

MÉDIA DE 
RECURSOS 

DESTINADOS  
POR PROJETO

7 ATLETAS INCENTIVADOS PELA PREFEITURA 
FORAM CONVOCADOS PARA AS OLIMPÍADAS E 
PARALIMPÍADAS RIO 2016.

1 7 3



DIREITO  D O  C I D A D Ã O

Em Curitiba, o lazer foi  
tratado como necessidade 

humana fundamental  
e um direito do cidadão. 

O centro dessa política  
foi incentivar as pessoas  

a efetivamente ocuparem 
os espaços da cidade, 
aproveitando melhor  

as muitas opções para  
passeio, recreação,  

diversão e entrosamento.  
Desde 2013,  Curitiba  

evoluiu bastante neste  
sentido e os exemplos  

de sucesso foram muitos. 

Ciclolazer 
O Ciclolazer transformou temporariamente áreas públicas destinadas ao tráfego 
de veículos em espaços de lazer, recreação e educação para o trânsito. Três faixas 
da Avenida Cândido de Abreu foram fechadas e destinadas exclusivamente à 
prática segura da atividade física com bicicleta. 

Na Praça Nossa Senhora de Salete aconteceram diversas atividades  
recreativas inclusivas para toda a família: jogos de tabuleiro, jogos gigantes, 
slackline, cama elástica, lego, empréstimo de bicicletas tradicionais e tandem,  
hand-skate adaptado, riquixás, além de aulas de patinação e skate.

O Ciclolazer incluiu parcerias com várias instituições, entre elas associações de 
mães de crianças especiais, programas de apoio às pessoas com deficiência, 
academias, escolas de dança, zumba, organizações protetoras de animais, conselhos 
regionais, além de órgãos e secretarias municipais.

Alegria radical no Ciclolazer
Crianças com restrições de locomoção 

puderam praticar o skate em um equipamento 
especialmente desenvolvido para elas, em 

parceria com a iniciativa privada.

A ideia é que a criança, presa por um 
colete ligado a um cabo de aço, pudesse se 
movimentar com segurança sobre o skate.

A criatividade e a inovação produziram 
sorrisos e fizeram de Curitiba uma cidade 

cada vez mais humana e inclusiva.

VIVA MAIS
CURITIBA
LAZER
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Dança
O programa Dança Curitiba realiza circuitos, mostras 
regionais, bailes para a melhor idade, mostras especiais 
para pessoas com deficiência e um grande festival. Nessa 
gestão, a média anual de pessoas atendidas subiu de 
14.970 para 20.675, um aumento de 38%.

Férias divertidas
Todos os anos cerca de 21 mil crianças entre 6 e 12 anos 
participam dos Festivais de Férias de Verão e de Inverno, 
em 79 locais. Entre as atividades oferecidas gratuitamente 
estão esportes, oficinas de artes e de skate, brinquedos 
infláveis e muros de escalada. 

Dia Mundial do Brincar
Foram realizadas três edições do Dia Mundial do Brincar 
na Rua XV. Em 2015, em parceria com a PUC-PR, o evento 
bateu o recorde de mais de 18 mil participantes.

Dia da Criança
Grande festa realizada no Parque Barigüi, com shows, 
brinquedos infláveis, muros de escalada, tirolesa, jogos, 
oficinas esportivas e de trabalhos manuais. A edição de 
2016 teve a participação de mais de 60 mil pessoas.

Ruas de Lazer 
Em parceria com associações de moradores e 
comerciantes, a Prefeitura lançou, em 2015, 12 Ruas de 
Lazer distribuídas nas Regionais. Combinando várias 
atividades recreativas, proporcionaram uma convivência 
alegre entre familiares, amigos e vizinhos, por meio de 
autogestão comunitária.

Cicloatividade
O Programa Cicloatividade promoveu grandes passeios 
ciclísticos da cidade, como o do aniversário de Curitiba e 
o de Natal. 

Teve sequência o Pedala Curitiba, uma atividade noturna 
realizada semanalmente, em oito locais da cidade, com 
foco no público já familiarizado com a bicicleta. 

O objetivo foi viabilizar a prática do ciclismo, não apenas 
pelo lazer ou atividade física saudável, mas também como 
importante meio de transporte.

Inclusão e atendimento  
a pessoas com deficiência
Em 2014, aconteceu o Festival de Jogos Eletrônicos, no 
Centro de Reabilitação do Paraná, com a participação de 
crianças e adolescentes com Síndrome de Duchenne. Mais 
de 5 mil crianças foram atendidas pelo Projeto Brincando 
com Linha, em parceria com instituições privadas para 
alunos especiais.



Curitiba profissionalizou cada vez mais o seu setor 
turístico e firmou-se como destino ambiental, 

religioso, cultural, gastronômico, esportivo, de 
lazer e de negócios.  

Mas, sobretudo, praticou o conceito de cidade 
inovadora, que transmite um encanto único a  

quem chega e se torna inesquecível na memória  
de quem parte. De 2013 a 2016, o trabalho do 

Instituto Municipal de Turismo – Curitiba Turismo 
melhorou a qualidade da experiência dos visitantes.

Turismo na rede
Em 2015 o Portal Curitiba Turismo registrou, em 12 meses, mais de um 
milhão de visualizações e 210 mil acessos registrados. O novo e moderno site 
auxiliou na disseminação das informações, além de facilitar a vida de quem 
viaja de forma independente. De acordo com a última pesquisa realizada 
em 2012, 92,5% dos turistas não utilizaram serviços de uma agência. Foi 
fundamental, portanto, disponibilizar via web as informações necessárias 
para que pudessem organizar sua viagem.

Linha Turismo: novidades e melhorias
Motoristas da linha passaram por cursos de atualização,  
com ganho de qualidade no atendimento aos usuários.

O encantamento do Natal 
A gestão 2013 a 2016 manteve a tradição de dezembro, quando uma grande 
festa comunitária é realizada em um parque ou praça, com espetáculos 
de balé, coral, fanfarra, além de um presépio vivo. Na oportunidade, os 
participantes doaram brinquedos aos projetos sociais do Instituto Pró-
Cidadania. O Natal do Palácio Avenida, na Rua das Flores, atraiu milhares 
de espectadores para as apresentações do coral formado por crianças das 
comunidades curitibanas e alunos das escolas públicas municipais. 

Inverno diferenciado 
Todos os anos acontece em Curitiba o Festival de Inverno,  
com diversas opções culturais, de alimentação e compras,  
além de descontos na hospedagem. 

Praças e feiras para o povo
A Praça de Espanha, um dos pontos de encontro prediletos da juventude, 
foi inteiramente remodelada. As obras compreenderam novas instalações 
elétricas, iluminação, pintura externa, jardinagem e paisagismo, ampliação 
do piso central de 978 m2 para 1,3 mil m2, melhorias no palco incluindo uma 
cobertura metálica, instalação de um deque de madeira e acessibilidade. 

Eventos e negócios
Lançado em 2014, o projeto Curitiba Mice* Turismo de Negócios e Eventos 
buscou soluções para o desenvolvimento deste setor, em parceria com o 
Sebrae-PR, Fecomércio-PR, Curitiba Convention & Visitors Bureau e Paraná 
Turismo. *Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions

Atendendo bem os visitantes
O turista é acolhido pôde ser acolhido por sete 
Postos de Informações e contou também com 
serviços de orientação como o Disque Turismo e 
o aplicativo Curta Curitiba. 
Em março de 2016 foi inaugurada a Central de 
Atendimento ao Turista do Jardim Botânico, 
com toda a infraestrutura necessária para o bom 
atendimento aos visitantes.
Os turistas passaram a poder conhecer aspectos 
interessantes da cidade, por meio de nove 
roteiros especiais:

• Fé e misticismo - rotas religiosas
• Sabores de Curitiba – rotas gastronômicas
• Curitiba fauna e flora – guia de observação
• Aventura e ecoturismo em Curitiba e arredores
• Curta Curitiba com as crianças
• A Curitiba de Leminski
• Pedalando em Curitiba
• Potybybike
• Curitiba a pé
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DESENVOLVIMENTO DOS   P O T E N C I A I S

Suvenires irresistíveis
O projeto de economia criativa 
Sou Curitiba fomenta a criação e 
o desenvolvimento de suvenires 
inovadores de qualidade diferenciada, 
inspirados na identidade curitibana. 
Os produtos são comercializados nas 
lojas Leve Curitiba mantidas pelo 
Instituto Pró-Cidadania.

Fluxo de turistas
Curitiba manteve a tendência de crescimento no número de 
visitantes. Em 2015 foram cerca de 4.289.874 turistas, uma média 
de crescimento de 9% em relação ao período anterior e um 
gasto médio diário de US$ 105,75. 



A dinâmica cultural em Curitiba 
experimentou um significativo salto 
de qualidade desde 2013, resultado 

de uma gestão participativa, 
colaborativa e transparente, que 

culminou, em 2015, com a destinação 
de 1% do orçamento para a cultura, 
conquista fundamental deste setor.

O trabalho inovador desenvolvido 
pela Fundação Cultural de Curitiba  

entre 2013 e 2016, direcionou toda  
a sua estrutura física e humana  
à tarefa de ampliar a cidadania 

cultural e colaborar para a  
formação de valores humanistas. 

Com o firme objetivo de 
descentralizar, desconcentrar e 

democratizar o acesso à cultura,  
a gestão desenvolveu, estendeu 
e apoiou atividades em todas as 

regiões, modernizou o tradicional 
calendário cultural da cidade e 

promoveu a preservação  
do seu patrimônio cultural.

Cerca de 2 milhões de participações 
foram registradas anualmente nas 
ações culturais desenvolvidas pela 
FCC de 2013 a2016, em espaços 
próprios, parceiros e logradouros 
públicos.

A atuação dos Núcleos de Arte 
e Cultura garantiu a capilaridade 
geográfica e o alcance social das 
ações da FCC em toda a cidade.

Cultura Social
Acesso gratuito a espetáculos 
artísticos de relevância nacional na 
Ópera de Arame e no Teatro Guaíra.

CulturaEduca 
Reforçou o processo de formação 
de professores e estudantes, 
compreendendo a cultura como 
dimensão estratégica da educação.  
 
Cultura na Rua  
Eventos de qualidade fora  
dos espaços tradicionais.

Carnaval popular
A reestruturação do Carnaval  
de rua trouxe o folião de volta, 
agora na Rua Marechal Deodoro, 
onde os desfiles das escolas de 
samba e o pré-carnaval passaram  
a oferecer maior segurança  
e conforto ao público. 

Carnaval Multicultural
Várias maneiras de fazer a festa 
fizeram-na crescer a cada edição: 
Curitiba Rock Carnival, Zombie 
Walk, Carnaval Eletrônico, Festival 
de Música Gospel, mostra de filmes  
na Cinemateca, programação 
especial no Portão Cultural  
e bailes populares no Sítio Cercado.

Corrente Cultural
Passou a contar com mais 
apresentações de bandas locais, 
ensembles de artistas de renome 
nacional e corpos estáveis 
curitibanos, feira gastronômica 
e homenagem a personalidades 
da música, como o maestro 
paranaense Waltel Branco. Trouxe 
como impactos possíveis de 
serem medidos a valorização da 
cena cultural curitibana, com 25 
artistas/bandas locais selecionados 
via edital para apresentações 
nos palcos principais, além da 
apropriação do espaço público 
pela população, com mais de 100 
mil pessoas circulando pela área 
central da cidade sem registro de 
ocorrências graves.

Oficina de Música  
de Curitiba
Um dos maiores eventos de 
formação e aperfeiçoamento de 
músicos do país, teve sua curadoria 
reestruturada para democratizar o 
acesso aos cursos, oficinas  
e apresentações. 

Cinemateca  
e Cine Guarani
Ampliar e diversificar a 
programação foram estratégias  
de sucesso para garantir  
a retomada da ocupação  
dos cinemas da Prefeitura.

Enquete independente de um 
grande jornal local, realizada 
em outubro de 2015, apontou 
a Cinemateca como a segunda 
sala mais citada pelos cinéfilos 
curitibanos. 

Casa Hoffmann  
Centro de Estudos  
do Movimento
Destinada à exploração de novas 
estéticas do movimento, abriu as 
suas portas para estilos excluídos 
até então, como o hip-hop e os 
ritmos afro-brasileiros. Oferece 
aulas de dança para pessoas com 
deficiência, dentro do Projeto 
Curitiba + Inclusiva na Dança.

Rede Sol 
Programa de responsabilidade 
social da FCC, proporciona a 
inclusão por meio da cultura 
para cidadãos afastados 
temporariamente do convívio 
social, seja por motivo de saúde, 
abandono ou por imposição da 
justiça. Pessoas em hospitais, 
lares de idosos, escolas especiais, 
unidades sociais, centros de 
atenção psicossocial, hospitais 
psiquiátricos e orfanatos receberam 
espetáculos de música, literatura, 
teatro, dança e outras atividades.

Dia da  
Consciência Negra 
Em 2015, com escopo ampliado, 
tornou-se um grande festival de 
cultura e diversidade, com duas 
semanas de programação.

Novos espaços  
e espaços renovados
A cidade voltou a contar com grandes 
e belos espaços, com a reabertura da 
Pedreira Paulo Leminski e da Ópera 
de Arame. A Pedreira voltou à cena 
cultural curitibana ao sediar a FIFA 
FanFest durante a Copa do Mundo 
FIFA em 2014, com 80 apresentações 

artísticas que atraíram quase 120 mil pessoas.

Outros espaços foram retomados, diversificados ou revitalizados, 
como a Feira do Poeta, o Palácio dos Estudantes, as Ruínas de São 
Francisco, o Circo da Cidade, a Casa da Leitura Wilson Martins, a 
Capela Santa Maria, o Solar do Barão, a Biblioteca da Áustria, Casa 
Kozàk, Centro Cultural Miguel de Cervantes (Atelier La Mancha e casa 
da Leitura Miguel de Cervantes).

Foram iniciadas as obras do espaço público Cine Passeio,  
complexo cultural dedicado ao audiovisual, localizado  
no antigo Quartel da Riachuelo.
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Tubotecas
Os amantes da leitura e os novos 
leitores passaram a contar com os 
acervos dessas pequenas bibliotecas, 
de livre acesso dentro de estações 
tubo do transporte coletivo. 

O projeto das Tubotecas foi 
premiado no iF Design Award 2016, 
um dos mais conceituados prêmios 
de design do mundo e o prêmio 
Brasil Design Awards 2016.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    
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Prêmio Cultura Hip Hop
Dois trabalhos curitibanos na área 
foram premiados pela Fundação 
Nacional de Artes (Funarte) e pela 
Secretaria de Cidadania e Diversidade 
Cultural (SCDC) do Ministério da 
Cultura no Prêmio Cultura Hip Hop, 
anunciado em novembro de 2014: 
as Aulas de Breaking na Rua da 
Cidadania Boa Vista e o projeto Hip 
Hop ao Alcance de Todos.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    



Programa de Apoio  
e Incentivo à Cultura (PAIC)
Apesar do cenário econômico adverso entre 2013 e 2016, 
a FCC não interrompeu o lançamento de editais, seja por 
meio do Fundo Municipal da Cultura, ou do Mecenato 
Subsidiado, com captação integral de recursos  
nos anos da gestão – fato inédito até então. 

Foram resolvidos os problemas que sempre atrasaram 
os processos de habilitação e contemplação das 
ações que buscam incentivo: o excesso de papéis 
a serem preenchidos e a necessidade da avaliação 
da subcomissão acontecer em conjunto, de forma 
presencial. Na gestão foi implantado um sistema 
informatizado que anulou, quase que totalmente, o 
envio de papéis e mídias digitais. Além disso, cada 
componente da subcomissão passou a poder analisar 
o projeto eletronicamente, pela internet, resultando em 
mais agilidade e mostrando a efetividade das ações 
executadas.

Linguagens emergentes 
Passaram a participar do processo cultural da cidade  
a gastronomia, a moda, o design, a arquitetura  
e a cultura digital.

Acervo cinematográfico
Dedicada à preservação da memória cinematográfica,  
à pesquisa, formação e difusão do cinema de arte,  
a Cinemateca de Curitiba tem duas salas de exibição, 
além de biblioteca especializada em cinema,  
rico acervo de filmes, videoteca, ambientes  
para cursos e exposições. Entre 2014 e 2015 houve um 
aumento de 11,5% no total de espectadores. Com o 
Cine Passeio em obras, a cidade ganhará um complexo 
cultural com três salas de projeção, salas de cursos, de 
edição de imagem e som entre outros espaços.

Apoio a eventos
A Fundação Cultural ajudou a viabilizar eventos  

como o Festival de Curitiba, a Bienal Internacional  

de Curitiba, a Gibicon, o Litercultura, o Festival 

Internacional e o Prêmio Paraná de Hip Hop, o  

Go Skate Day, o Fórum Mundial da Bicicleta, o Festival 

Internacional de Graffiti Street of Styles, o Mia Cara 

Curitiba, o Expressões Curitibanas, o Olhar de Cinema,  

o Cirandar, o Restaurando a Quebrada, entre outros. 

Trabalha também disponibilizando agendamento de 

espaços, isenções de taxas e divulgação para eventos de 

menor porte.

Quem não se comunica...
A implantação da nova política para a Comunicação 

Social da FCC viabilizou novos e eficientes canais  
de divulgação, permitindo uma maior visibilidade  

aos produtos, bens e serviços culturais.

Além dos exemplares mensais impressos, o Guia Curitiba 
Apresenta obteve recorde de visualizações na Internet 

em sua versão digital, disponível para smartphones 

desde 2014. A página da Fundação Cultural no Facebook, 

criada em 2009 tinha 8,5 mil seguidores no Início de 

2013. Na metade de 2016 o número está próximo a 100 

mil fãs. A dinamização da comunicação social incidiu 

diretamente na ampliação do público atingido pelas 

ações e proporcionou parcerias com instituições e 

empresas patrocinadoras de diversas iniciativas. 

Lei Municipal de Proteção  
ao Patrimônio Cultural 
Elaborada pela FCC em parceria com o Ippuc  

e a Secretaria Municipal de Urbanismo, dará origem  

a um Fundo Municipal que garantirá recursos diretos à 

preservação, à conservação e à divulgação do patrimônio 

cultural material e imaterial da cidade. 

Setor Histórico mais bonito
O Setor Histórico ficou mais colorido, como  

resultado do projeto Tudo de Cor para Curitiba,  

que pintou as fachadas de 32 prédios da região,  

em parceria com a empresa Tintas Coral  

e a Rede Empresarial do Centro Histórico. 

Apoio ao Empreendedor
Suporte à cadeia produtiva da cultura,  

notadamente a projetos autorais e independentes.

Circulando 
Proporcionou ao artista que trabalha nas ruas, a 
oportunidade de se apresentar num palco com 
recursos técnicos adequados, em locais como o TUC, 
Portão Cultural e o Centro de Criatividade. 

Saraus Populares 
Encontros informais que acabaram se transformando 
em festas culturais que unem recitais de poesia, 
performances, danças, shows musicais e outras 
manifestações artísticas. Todas as regionais receberam 
edições desse evento, que conquistou a simpatia da 
população. 

Curitibandas  
Ofereceu espaços estruturados e equipados para que 
músicos e bandas autorais de todas as regionais 
divulgassem seu trabalho e o público pudesse 
vivenciar a diversidade cultural da cidade. 

Corredor Cultural 
Um espaço simbólico de  
ações culturais integradas 
na região central da cidade, 
contribuindo para o turismo,  
o desenvolvimento econômico 
e o resgate do ambiente social.

VIVA MAIS
CURITIBA
CULTURA

CULTURA VIVA DE C U R I T I B A

Lei do Artista de Rua
A Lei dos Artistas de Rua, aprovada em 2015, incentivou a 
fruição cultural nas ruas da cidade, ao reforçar os direitos 
dos artistas e autorizar as apresentações em praças, 
anfiteatros, largos e vias.

Projeto Nossa Vila
Celebração dos 50 anos da Vila Nossa Senhora da Luz, 
uma experiência de habitação popular pioneira em  
todo o país, por meio de oficinas de fotografia, práticas 
de pesquisa documental, olhares etnográficos  
e construção de maquetes. 

D E S E N V O L V I M E N T O  S O C I A L1 8 2 1 8 3
Te

at
ro

 n
a 

Fe
ir

a.
 F

o
to

: L
ev

y 
F

er
re

ir
a/

S
M

C
S



Conselho forte
Mais atuante e empoderado pela gestão,  
o Conselho Municipal de Políticas Culturais  
teve papel importante nas realizações da FCC,  
em especial na adesão ao Sistema Nacional da  
Cultura e na revisão da Lei Municipal de Incentivo  
à Cultura, cujo processo democrático contou com  
26 encontros abertos à comunidade, desde sessões 
com a classe artística até reuniões extraordinárias  
do Conselho, consultas e audiências públicas.

Papo de Classe
Foram encontros setoriais com a classe artística, 
visando debater mudanças nas políticas públicas 
culturais da cidade e fomentar o diálogo entre artistas, 
produtores, imprensa, empresários e instituições 
públicas da cena cultural curitibana.

Transparência e controle social 
A FCC fecha 2016 com, praticamente todas as 
informações disponíveis em seu site. 

Todos os editais do Mecenato Subsidiado e do Fundo 
Municipal da Cultura foram disponibilizados para 
consulta pública antes da abertura para inscrições, 
permitindo a contribuição dos agentes culturais.

A avaliação dos projetos foi feita por uma comissão 
de representantes de instituições da comunidade 
artística e cultural organizada, cadastradas 
anualmente em processo amplamente divulgado. 

Cultura no Plano Diretor
A Câmara Municipal aprovou uma série de emendas 
ao Plano Diretor que beneficiarão a cultura, com 
destaque para a criação das Áreas de Proteção 
Cultural (APCs), das Unidades de Interesse Cultural 
(UICs) e da tributação diferenciada como incentivo 
para apresentações de artistas curitibanos. 

Lei do Artista de Rua
Contribui para a sustentabilidade dos artistas de 
rua, permitindo a comercialização de bens culturais 
autorais, além de regularizar o uso dos espaços 
públicos e facilitar a oferta de estruturas da FCC.

CONQUISTAS INSTITUCIONAIS
De 2013 a 2016, a cultura curitibana obteve importantes conquistas 
institucionais, que se refletem diretamente na qualidade dos serviços  
à população. Muito empenho resultou em atualização, aperfeiçoamento 
e criação de novos marcos legais, com ampla e irrestrita participação 
popular, incluindo conferências, audiências e consultas públicas.

5 Conferências Municipais  
de Cultura, com mais  
de 5 mil participações

250 mil livros disponibilizados  
à população nas Tubotecas

1.500 livros com fonte ampliada,  
em braile e livros falados, para consulta 
e empréstimo de pessoas com 
deficiência visual nas Casas da Leitura

63 instituições atendidas pelo 
Programa Rede Sol – Arte Solidária

220 mil ingressos distribuídos 
por meio do EduCultura para os 
profissionais e alunos da Rede  
Municipal de Ensino e para os 
profissionais da cultura municipal

4 edições da Oficina de Música, 
com público sempre superior a 20 mil 
pessoas

4 edições do Carnaval 
Multicultural, com público  
superior a 100 mil pessoas, em 2016 
chegou-se a 220 mil participações

3 edições da Corrente Cultural, 
com público médio de 150 mil pessoas

13 encontros do projeto Papo  
de Classe, dedicados às 
linguagens culturais, incluindo 
as linguagens emergentes (design, 
arquitetura, gastronomia, moda),  
o patrimônio cultural, os artistas  
em trabalho de rua e a área da 
diversidade humana e cultural

100% de captação dos recursos 
disponíveis ao Mecenato Subsidiado 
nos anos de 2013, 2014 e 2015 
fato inédito

960 mil reais disponibilizados 
para projetos realizados nas 
Regionais via Fundo Municipal  
da Cultura

2,5 milhões de reais 
disponibilizados para projetos  
na área do audiovisual  
em parceria com a Ancine

8 edições do Cultura na Rua,  
com público médio de 5 mil pessoas

140 artistas e bandas  
beneficiados em 30 edições do 
Circulando e do Curitibandas

44 edições dos Saraus Populares, 
com público total de 4 mil pessoas

1.000 pessoas beneficiadas  
(em média) em cada uma das seis 
edições do Cultura Social

800 espaços alternativos,  
parceiros ou logradouros públicos, 
recebendo ações culturais anualmente

140 mil seguidores no Twitter  
da Fundação Cultural

100 mil seguidores  
no Facebook: 30% de aumento  
no número de seguidores da  
ferramenta e aumento de 127%  
no engajamento dos usuários

160% de aumento  
nas menções na imprensa  
sobre a FCC

106,25% de aumento  
nas visitas únicas ao portal  
da FCC e 533% nos acessos  
por meio de dispositivos móveis

232% de aumento  
no encaminhamento  
de tráfego do facebook para  
o portal da FCC, representando  
15,3% do total de acessos do site

2.544 matérias  
produzidas no período

CULTURAVIVA MAIS
CURITIBA
CULTURA
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LAZER 
Ruas de Lazer recreação  
e confraternização nos finais 
de semana: Bairro Novo, Boa Vista, 
Boqueirão, Cajuru, Matriz, Pinheirinho  
e Santa Felicidade

Pedala Curitiba – grupos de 
ciclistas passeiam com segurança 
e infraestrutura em seus bairros. 
Disponível em 8 núcleos regionais 

Festival de Férias de Curitiba 
edições verão e inverno: atendem  
em média 21 mil crianças em 79 locais 

Festival de Jogos Eletrônicos  
no Centro de Reabilitação do Paraná 
- 60 crianças e adolescentes com 
Síndrome de Duchenne 

Mais de 5 mil crianças atendidas 
pelo Projeto Brincando com Linha 

Dança Curitiba: circuitos, mostras 
regionais, aulas e um grande festival, 
agora com inclusão de jovens com 
deficiência

Dia Mundial do Brincar:  
na sua terceira edição registrou  
recorde de 15 mil participantes

Programa Ciclo Lazer  
no Centro Cívico - fortalecido com 
parcerias inovadoras com a Federação 
de Patinação de Velocidade e as ONGs 
Ciclo Iguaçu e Bike Anjo 

TURISMO
Curitiba recebeu 4.289.874  
em 2015, 4.617.081 em 2014  
e 3.916.466 turistas em 2013

Elaboração de 9 roteiros 
turísticos dentro do projeto  
Coleção Curta Curitiba

Lançado o Roteiro Curta  
Curitiba com as Crianças

1.928.881 pessoas utilizaram  
a Linha Turismo de 2013 a 2015 

4 partidas da Copa do Mundo 
2014 foram disputadas em Curitiba

Cerca de 20 mil pessoas visitam 
a Feira de Arte e Artesanato do Largo 
da Ordem a cada edição 

283 mil acessos ao Portal 
Curitiba Turismo foram registrados 
de agosto/2014 a dezembro/2015

Copa dos Campeões da Juventude 
de Futebol: revelação de novos talentos 
para representar Curitiba nos Jogos  
da Juventude do Paraná

Projeto Pase Estádios 
levou crianças e adolescentes  
carentes a jogos no Couto Pereira  
e Arena da Baixada

Recorde de participação 
na 10ª edição da Corrida de 
Revezamento Entre Parques

2 edições do 25K Curitiba 
 (2015 e 2016)

Circuito de Corrida de Rua Adulta 
- aumento de 41% nos últimos 3 anos, 
média de 3.500 atletas por etapa

1ª Etapa do Circuito Infantil  
de Corridas de Rua  
Curitiba 2015: acréscimo de 40%  
de participações. Incluiu crianças  
da Região Metropolitana

Ação Pernas pra que te quero - 
integrou crianças que usam cadeiras  
de rodas ao Circuito Infantil de Corridas 
da Cidade de Curitiba.  
Envolveu 4 etapas, 524 voluntários  
e 25 crianças cadeirantes na 1ª edição

Lançamento do Calendário 
Paradesportivo e de Lazer  
de Curitiba

Primeira edição (2015) dos  
Jogos Escolares Paradesportivos  
de Curitiba para estudantes com 
deficiência auditiva, física, intelectual  
e visual 

Primeira edição do Torneio de 
Verão da Federação Desportiva 
dos Surdos do Paraná: 60 paratletas 
de Curitiba, São José dos Pinhais, 
Londrina e Cascavel

Primeira Copa Curitiba  
de Basquete em Cadeira  
de Rodas

Realização, de forma inédita 
e simultânea, dos eventos PASE de 
Natação Inter Portais e da Copa 
Paradesportiva de Natação

Início de atendimento  
sistemático da modalidade de Tênis  
em Cadeira de Rodas no CEL Xaxim

Curitiba foi Tetracampeã  
Geral da 4ª edição dos Jogos 
Paradesportivos do Paraná 

Repasse de materiais esportivos 
para 28 Associações Conveniadas do 
Projeto PASE

Aprender & Jogar - atividades 
esportivas de contraturno para 
estudantes de 28 turmas,  
média mensal de 595 inscritos 

Destaque Incentivo 

Lei nº14.588 reestruturou o Conselho 
Municipal de Esportes (CME)

9 dos 13 paratletas participantes 
dos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015 são beneficiários da Lei 
Municipal de Incentivo ao Esporte

Realização do Campeonato 
Brasileiro de Basquete Sub 15

500 quilos de ração arrecadados  
na Campanha Animal SMELJ e  
III Amigo Bicho em prol da Rede  
de Proteção Animal de Curitiba

Campanha Doe Sangue  
Esporte - parceria com Atlético PR, 
Coritiba e Paraná Clube

Campanha do Agasalho  
Solidário - parceria com o  
Instituto Pró Cidadania de Curitiba

XI Maratona Aquática de Curitiba 
2015 – público inédito de 5 mil pessoas, 
recorde de inscrições e arrecadação  
de quase 10 toneladas de alimentos; em 
2016, XII edição, 8,7 toneladas

ESPORTE
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desenvolvimento econômico



na cidade  
da inovação, 
nossa gente  

voa mais rápido

desenvolvimento econômico



Graças à gestão 2013 - 2016, 
Curitiba está sendo elevada 

ao patamar das principais 
cidades inovadoras do 

mundo, desenvolvendo 
a economia criativa, 

aproveitando melhor os 
recursos, fomentando o 

empreendedorismo local e 
gerando postos de trabalho 

mais qualificados.
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       CURITIBA     
          CRIATIVA 

desenvolvimento econômico



Inovação. Essa é a forma inteligente 

de aproveitar o dinamismo da 

economia de Curitiba e melhorar 

diversos indicadores. Por exemplo, 

a cidade fecha o ano de 2016 com 
o 5º maior Produto Interno Bruto 
entre os municípios do Brasil e 
um PIB Per Capita superior ao do 
Paraná e do Brasil. Além disso, 

possui salário médio em torno de 

2,9 mil reais.  

Sustentam esses números um setor 

produtivo moderno composto por 

cerca de 153 mil empreendimentos 

legalmente estabelecidos, sendo 

99% deles micro e pequenas 

empresas, além de mais de 73 mil 

microempreendedores individuais 

formalizados e um contingente de 

943 mil trabalhadores formais. 

CURITIBA
CRIATIVA

N O VA  E C O N O M I AFORÇA TOTAL À
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Para apoiar, estimular e induzir o desenvolvimento 

qualificado, dentro do contexto contemporâneo 

do mundo dos negócios, a Prefeitura criou o 

P R O G R A M A  C U R I T I B A  C R I AT I VA .  
Entre 2013 e 2016, ele contribuiu para ampliar  

a base empreendedora, atrair empresas e 

investimentos, tendo em vista, prioritariamente, 

a criação de um ambiente econômico 

inovador, capaz de gerar melhores empregos.  

Além disso, o Programa atuou na modernização 

da política de incentivos tributários e contribuiu 

na elaboração do atual Plano Diretor, afinando-

se com a dinâmica urbana exigida pela nova  

economia. Todos os indicadores demonstram  

que o Curitiba Criativa alcançou seus objetivos e 

a cidade  avança sistematicamente na conquista 

de condições mais favoráveis, em relação aos 

municípios de porte similar do Brasil e do mundo.
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Em pouco tempo, os pequenos empreendimentos passaram a 
responder por mais de 25% dos produtos e serviços fornecidos 
ao município. 

Depois de décadas de espera, Curitiba finalmente ganhou, 
em abril de 2014, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
do Município, Lei Complementar 089/2014, que aprofunda o 
tratamento diferenciado estabelecido pela gestão, através do 
Decreto nº 1.558, de 2013.

Entre os benefícios, podemos destacar a prioridade nas compras 
governamentais, a realização de processos exclusivos para 
aquisições em certames com valores abaixo de R$ 80 mil e 
as orientações individualizadas no acesso ao e-compras e ao 
cadastro de fornecedores, dentre outros. 

Uma das maneiras de disponibilizar informações reais para 
futuros empreendedores são os perfis econômicos das dez 
regiões da cidade. Além de fundamentais para a implementação 
de políticas públicas, esse conjunto atualizado de dados serviu 
de referência na escolha dos melhores negócios para se investir, 
observando-se as necessidades e carências de serviços em cada 
bairro.

A ação auxiliou também na política pública de Trabalho e Renda, 
estruturando capacitações de acordo com as características 
regionais e foi importante para a política de Esporte e Lazer, ao 
determinar as regiões economicamente mais carentes, nas quais 
a instalação de equipamentos sociais seria prioritária.

Em 2013 foi criado o  
Curitiba Empreendedora,  
que agrega diversas iniciativas 
estratégicas no apoio aos pequenos 
empreendimentos da cidade. 

APOIO AO   EMPREENDEDORISMO

D E S E N V O L V I M E N T O  E C O N Ô M I C O2 0 0 2 0 1

Espaço Empreendedor
Foram ampliados e qualificados os serviços 
de formalização, orientação, capacitação, 
assessoria e consultoria empresarial nos 
postos de atendimento localizados nas 
Ruas da Cidadania, denominados Espaço 
Empreendedor. 

Foram criados oito unidades do Espaço 
Empreendedor, permitindo, entre 2013 
e 2016, o atendimento a mais de 220 mil 
empreendedores; destes, mais de 10.500 
tiveram seus negócios formalizados. 
Nesses locais também é disponibilizado o 
microcrédito produtivo orientado.
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Emprego e Renda 
O Programa Curitiba Criativa priorizou a qualificação, 
redimensionou o atendimento do SINE e criou projetos 
permanentes de orientação vocacional aos jovens e 
inclusão do trabalhador com deficiência.

Os postos da Matriz, Pinheirinho, Boa Vista, Bairro Novo, 
Fazendinha e CIC foram reformados e, desde 2014, o 
atendimento ficou mais próximo da população, por meio de 
uma estratégia inovadora e descentralizada, o SINE Móvel, 
que até 2016 atendeu 7.465 pessoas e integrou 263 eventos.

As Feiras e Mutirões de Empregabilidade atenderam mais  
de 24,5 mil pessoas, cadastrou 10.010 e colocou 500 delas.

Economia Popular e Solidária é uma realidade viabilizada 
de arranjos inovadores para profissões ainda informais e 
geração de renda em projetos coletivos.

Além disso, tomaram posse em junho de 2016 os  
12 membros da primeira gestão do Conselho Municipal da 
Economia Popular Solidária (CMEPS), criado pela Lei 14.786, 
que dá amparo legal à Prefeitura para que possa apoiar as 
iniciativas do setor, que se caracteriza pela cooperação, 
trabalho solidário, autogestão, desenvolvimento sustentável 
e distribuição equitativa das receitas produzidas.

Selo Pró-Equidade
Pelas suas ações, a gestão recebeu o selo do  
programa pró-equidade de gênero e raça.

ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA
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Prêmio Empreendedora 
Curitibana 2015 
Lançamento inédito, com 129 
projetos inscritos, em três 
categorias: ideia empreendedora, 
microempreendedora individual e 
micro e pequena empresa.

Nove empreendedoras inovadoras 
foram reconhecidas e tiveram 
seus cases apresentados em 
um grande evento para mais de 
300 investidores, empresários e 
formadores de opinião.  

Semana Internacional  
da Mulher
Mais de 500 mulheres de várias 
regiões da cidade participaram 
de um ciclo de palestras sobre 
empreendedorismo feminino. 

EMPREENDEDORISMO  FEMININO
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ATRATIVIDADE  E   I N V E S T I M E N T O S
Economia Criativa
Ao estimular os segmentos 
inovadores e criativos da 
nossa economia, o Programa 
Curitiba Criativa impulsionou 
empreendimentos de maior valor 
agregado, com potencial de geração 
ampliada de renda e mais altos 
salários.

Um trabalho minucioso 
georreferenciado, revelou  
que Curitiba contava com mais de 
22 mil empreendimentos formais no 
segmento da economia criativa e 
continuava atraindo e retendo talentos. 

Dezenas de palestras com temática 
voltada à inovação foram realizadas  
na cidade desde 2013, em parceria 
com entidades empresariais e 
profissionais, visando divulgar os 
diagnósticos e as novas oportunidades 
econômicas para Curitiba, 
atraindo especialmente jovens 
empreendedores.

Diversas empresas nacionais e multinacionais 
escolheram investir em Curitiba
A gestão de 2013 a 2016 consolidou a imagem de Curitiba como 
ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios. Graças a isso, 
o município atendeu dezenas de missões empresariais e grupos de 
investidores do Brasil e do exterior, assim como inúmeras consultas 
sobre as condições e apoios institucionais para a implantação de 
negócios no município.

Observatório Econômico 
Para atender de forma profissional às demandas empresariais, foi 
criado o Observatório Econômico de Curitiba, que gera pesquisas, 
informações econômicas relevantes e estudos prospectivos. Cerca 
de 50 relatórios econômicos e de oportunidades foram elaborados 
e apresentados presencialmente a empresários e consultores, um 
modelo de abordagem que tem proporcionado resultados efetivos.

Foi também na gestão  2013 a 2016, que Curitiba, finalmente, 
elaborou e disponibilizou, na rede mundial de computadores, uma 
completa série de estudos dos perfis econômicos de 10 regiões 
da cidade, com características e potenciais específicos de cada 
uma delas. Esses documentos são mantidos e constantemente 
atualizados no site www.agenciacuritiba.com.br

Tecnoparque
Mais de 80 empresas de base tecnológica que investem em Pesquisa 
e Desenvolvimento continuam beneficiadas pelo Programa Curitiba 
Tecnoparque, que reduz o ISS devido de 5% para 2%.

Reconhecimento internacional
A Prefeitura de Curitiba recebeu na França, em agosto de 2014, o 
prêmio internacional Hermès de Inovação, concedido pelo Instituto 
Europeu de Estratégias Criativas. O prêmio reconhece empresas, 
organizações e cidades que criam produtos e serviços inovadores, 
capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. A capital 
paranaense venceu na categoria “Qualidade de Vida das Cidades” 
pelo conjunto mobilidade, respeito e manutenção do centro histórico, 
parques e áreas verdes.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

Concurso Curitiba Economia Criativa
Promovido pela Agência Curitiba em parceria com o Centro Europeu, como etapa do Projeto Digitais 
Curitibanas, teve por objetivo estimular empreendedores a criarem produtos e serviços inovadores 
utilizando iconografia original, inspirada em detalhes arquitetônicos de Curitiba datados de até 1950.

Lançado em abril de 2016, em chamada nacional e internacional, o concurso chegou a 66 projetos 
inscritos. Os concorrentes tiveram a oportunidade de participar de duas oficinas técnicas para 
aperfeiçoar seus projetos, a primeira em maio sobre Plano de Negócios e a segunda em novembro, 
focada em Media-Training, Ferramentas de Apresentação e Uso das Mídias Sociais.

Os projetos foram avaliados por duas comissões, uma técnica e outra de negócios e, no dia 22 de 
novembro, os finalistas tiveram sete minutos para apresentar suas ideias, produtos e negócios para o 
público em geral e, especialmente, para investidores de Curitiba e outras regiões do país.

No total, foram quatro propostas relacionadas a design, duas a jogos eletrônicos e três a moda, cujo 
altíssimo nível demonstrou o acerto de mais essa iniciativa da Prefeitura na promoção da economia 
criativa da cidade.
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Redução do ISS de 5% para 2% 
das empresas de base tecnológica 
que investem em Pesquisa e 
Desenvolvimento

Elaboração dos perfis 
econômicos de 10 regiões  
da cidade

Pequenos empreendimentos 
fornecem mais de 25%  
dos produtos e serviços  
consumidos pela Prefeitura

Criação dos Espaços 
Empreendedor  
em 8 Ruas da Cidadania 

mais de 220 mil empreendedores 
atendidos (de 2013 a out/2016)

10.547 negócios formalizados  
nos Espaços Empreendedor  
e demais Postos da Agência  
Curitiba (de 2013 a out/2016)

mais de 7.200 empreendedores 
capacitados de 2014 e 2016

1.250 empreendedores  
orientados sobre Microcrédito 
Produtivo até 2016

31 oficinas exclusivas para  
964 empreendedoras  
(de 2014 a 2016)

500 participantes nas palestras 
do Semana Internacional da Mulher / 
2013 

300 participantes na entrega 
do Prêmio Empreendedora 
Curitibana/ 2015

Dezenas de palestras  
com temas inovadores 

Atendimento a dezenas  
de missões empresariais  
e investidores

Criado o Observatório 
Econômico de Curitiba

Elaboração de mais de 
50 relatórios econômicos  
e de oportunidades de negócios

Profissões do futuro  
e Economia Criativa: cursos  
para mais de mil pessoas em 2014

5° maior PIB municipal  
do país (IBGE 2013)

PIB Per Capita acima  
do PR e BR

76,18% do PIB  
no setor serviços (IBGE-2013)

Salário médio de R$ 2,9 mil reais

153.838 empreendimentos  
formais - 99% micro e pequenas 
empresas (MTE-2014)

73.402 microempreendedores 
individuais formalizados  
(até out/2016)

943.667 trabalhadores  
formais (MTE-2014)
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Prêmio Conip 2016

O projeto Curitiba Colabora, voltado ao 
desenvolvimento de soluções para Cidades 
Inteligentes, da Secretaria de Informação e 
Tecnologia (SIT), foi o vencedor do Prêmio Excelência 
em Inovação na Gestão Pública na categoria Gestão 
Colaborativa, anunciado durante a 22ª edição do 
Congresso de Inovação e Informática na Gestão 
Pública (Conip) 2016, realizado em São Paulo. 

Um reconhecimento à Prefeitura pelas iniciativas 
de sucesso no uso da tecnologia de informação na 
melhoria dos serviços, concorrendo com órgãos 
públicos, ONGs e fundações de todo o Brasil. 

Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 

Em abril de 2016, Gustavo Fruet ganhou primeiro 
lugar, entre 105 inscritos, na categoria Melhor Projeto 
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, pelo 
Programa Curitiba Empreendedora.

Implantado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento 
em 2013, o programa é um conjunto de medidas 
efetivas de estímulo ao desenvolvimento e 
desburocratização das micro e pequenas empresas 
da cidade.

Melhor Cidade do Brasil

A agência classificadora Austin Rating e a revista 
IstoÉ concederam a Curitiba os prêmios de Melhor 
Cidade do Brasil, Melhor Cidade de Grande Porte e 
Melhor Cidade no quesito Mercado de Trabalho. 

A premiação ocorreu em setembro de 2015, 
após amplo estudo que avaliou 212 indicadores 
relacionados às áreas social, econômica, fiscal e 
digital, com foco na igualdade das oportunidades 
entre os habitantes das cidades. Foram avaliados os 
5.565 municípios do País. 

Melhor Governança ConnectedSmartCities

Em agosto de 2015, a Prefeitura recebeu o troféu 
ConnectedSmartCities de melhor governança, 
atribuído a Curitiba por um estudo que envolveu 700 
cidades brasileiras. Na classificação geral do prêmio, 
concedido pela revista Exame em parceria com a 
consultoria Urban Systems, Curitiba ficou em quinto 
lugar, considerando 11 indicadores utilizados para 
definir as cidades mais inteligentes.

Cidades com Maior Potencial Inovador

Curitiba foi apontada em um ranking elaborado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pela 
Inovação – Revista Eletrônica de P, D & I, como uma 
das três capitais brasileiras com maior potencial 
inovador. O levantamento considera não apenas 
o desenvolvimento tecnológico das cidades, mas 
também a combinação de promoção da inovação 
com qualidade de vida, interação entre os agentes 
econômicos, políticas de incentivo e desenvolvimento 
econômico.

Delta Economics Ranking

Curitiba foi classificada entre as dez melhores grandes 
cidades brasileiras, de acordo com ranking elaborado 
pela Delta Economics&Finance/América Econômica. 
A consultoria analisou 77 características dos mais 
de 5 mil municípios brasileiros. O estudo levou 
em consideração dez variáveis: desenvolvimento, 
governança, bem-estar, economia, financeira, 
domicílios, saúde, educação, segurança e digital.

MAIS PRÊMIOS E REFERÊNCIAS

O bom desempenho nas políticas de Desenvolvimento Econômico, assim 
como na área de Trabalho e Emprego, foi evidenciado de forma significativa 
pelo reconhecimento externo, expresso em premiações, referências e 
informações comparativas:



desenvolvimento  urbano e
                   ambiental



respirar l iberdade é  
   fazer dos espaços 

da cidade ambientes   
  mais leves e saudáveis

desenvolvimento urbano e ambiental
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Em Curitiba, o direito de ir e vir 
foi garantido por uma gestão 

integrada de transporte  
e circulação, que trabalhou  

para democratizar o acesso  
a todo o espaço urbano. 

Faixas exclusivas para ônibus, 
vias calmas, obras nos 

terminais, ampliação  
da rede cicloviária, melhorias 

na iluminação e nas calçadas, 
entre outros benefícios, 

trouxeram mais conforto  
e segurança a todos  

os cidadãos.



MOBILIDADE
   URBANA
   INTEGRADA

desenvolvimento urbano e ambiental



MOBILI
DADE 

URBANA 

Curitiba é mundialmente reconhecida 

por suas soluções urbanísticas 

inovadoras - em especial no que 

diz respeito ao transporte coletivo, 

sistema viário e uso do solo. 

O Plano de Mobilidade de 

Curitiba consolidou o conceito 

contemporâneo de mobilidade 

urbana integrada, reunindo 

diferentes órgãos municipais  

na construção de projetos  

mais criativos para soluções  

urbanas sustentáveis e inclusivas.

E S P A Ç O  U R B A N ODEMOCRATIZAR O 
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C R I A T I V I D A D E  Q U E  P O U P A  V I D A S

Vias Calmas, calçadas verdes,  novas ciclovias, 
ciclofaixas, ciclorrotas e faixas exclusivas em locais onde 
os ônibus disputam espaço com o trânsito, somadas 
ao aumento em quantidade e efetividade nas ações 
de fiscalização, resultaram na melhoria da mobilidade 
urbana e no transporte coletivo, assim como na 
redução no número de atropelamentos em Curitiba. 

Área Calma: 28,9% menos acidentes e nenhuma morte
Em 2015, a Prefeitura implantou a Área Calma na região central, abrangendo 140 
quarteirões, formando um perímetro no qual a velocidade máxima é de 40 km/h. O 
renovador conceito engloba prioridade ao pedestre e compartilhamento do espaço, 
além da redução da velocidade.

Controle e monitoramento
O acompanhamento e o monitoramento do transporte coletivo passaram a ser 
feitos pelo SIM – Sistema Integrado de Mobilidade, composto por mais de 1.400 
equipamentos de ITS – Intelligent Transportation Systems, que compreende câmeras, 
painéis de mensagens, prioridade semafórica para o transporte coletivo e vídeo 
detecção para informação de trânsito. No Centro de Controle Operacional, a 
comunicação é feita por meio de 694 painéis de mensagens instalados em todas as 
plataformas de ônibus nos terminais e nas estações-tubo e outros 44 posicionados 
em vias de grande fluxo, além dos boletins informativos diários emitidos pela Rádio 
Trânsito. 

Educação e prevenção
A prevenção de acidentes e a educação para o trânsito foi prioridade da gestão 
2013 a 2016, em Curitiba. Com esses objetivos foram desenvolvidos os projetos 
Trânsito Seguro e Trânsito Inteligente, com destaque para cinco cruzamentos com 
ampliações das áreas de calçadas, feitas com tinta verde e balizadores presos ao 
piso, denominados Calçadas Verdes. A Prefeitura lançou as campanhas publicitárias 
educativas “Vó Gertrudes”, “Lei Seca - Essa lei vai pegar” e “Se você não faz isso na 
vida, por que faz no trânsito?”, que, além da presença em veículos de comunicação, 
ganharam as ruas nos ônibus, semáforos, restaurantes, eventos e casas noturnas, além 
de inúmeras outras ações de educação para o trânsito que atingiram milhares de 
pessoas. 

Escola Pública de Trânsito
A EPTRAN atendeu escolas públicas e privadas interessadas em conscientizar 
crianças e jovens para o compartilhamento do espaço público por diversos modais. 
Além disso, integrou todas as escolas municipais no projeto Educação para o Trânsito. 

Semáforo inteligente

Curitiba recebeu o mais importante prêmio em segurança viária 
no mundo pelo projeto do semáforo para pessoas com mobilidade 
reduzida. Instituído pela Federação Internacional de Automobilismo 
(FIA) foi entregue na segunda Conferência Global de Alto Nível em 
Segurança Viária, com a participação de representantes de 120 países. PRÊMIO
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Redução de 40,6% de mortes 
no trânsito entre 2011 e 2015
Os resultados práticos comprovam a 
eficácia do grande conjunto de medidas 
adotado pela Prefeitura para melhorar a 
segurança viária e a fluidez nas ruas da 
cidade. Um projeto que começa da base, 
com educação, treinamento e abertura à 
participação ativa da comunidade. 

Fonte: Comissão de coleta de dados, análise e gestão da Informação

Projeto Vida no Trânsito Curitiba 
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Faixas exclusivas e outras ações
A implantação das faixas exclusivas para ônibus melhorou 
significativamente o desempenho do transporte coletivo. Na Rua XV 
de Novembro, por exemplo, o tempo de percurso foi reduzido em 
40%, com ganho de 10 a 15 minutos em cada linha. Também receberam 
faixas exclusivas as ruas Marechal Deodoro, Conselheiro Laurindo e 
Desembargador Westphalen.

Outra inovação simples e eficiente foi a implantação de itinerários 
alternativos para que os ônibus Ligeirinhos possam desviar dos pontos 
de maior volume de tráfego na região central, em horários de pico. 

Rodoferroviária
A Rodoferroviária foi totalmente requalificada e revitalizada.  Escadas 
rolantes, elevadores, passarelas com plataformas elevatórias, piso 
tátil, nova iluminação, controle eletrônico na sala de embarque e oito 
plataformas exclusivas para desembarque foram alguns dos novos 
benefícios, além da reformulação dos pontos comerciais.  

Terminais revitalizados
Terminais de transporte passaram por reformas completas e foram 
dotados de sistemas de monitoramento, painéis de mensagem variável e 
equipamentos para crianças, como fraldários e outros.

Novidades na internet
O portal eletrônico da Urbs 
lançou duas novas ferramentas, o 
Sistema de Busca de Itinerários, 
com base no Google Transit e 
o Banco de Ideias – um canal 
aberto para o cidadão apresentar 
sugestões. Além disso, o usuário 
pode desenvolver aplicativos 
a partir da base de dados do 
sistema de transporte.

Novidades no Cartão 
Transporte
O Cartão Transporte do Usuário e 
o Cartão Avulso passaram a estar 
disponíveis em diversos locais.  
A transformação de crédito em 
dinheiro possibilitou a adoção de  
tarifas sazonais e diferenciadas,  
em benefício do cidadão.

Conhecimento, informação 
e memória
Entre as ações que privilegiam o 
conhecer e o pensar como essenciais ao 
fazer, esteve a produção do documento 
“Retratos das Regionais”, uma 
coleção de volumes contendo análise 
detalhada de cada administração 
regional, que passou a subsidiar 
ações descentralizadas da prefeitura. 
Utilizada em pesquisas e planejamento, 
a publicação “Nosso Bairro” consistiu 
numa coletânea de 75 volumes 
digitais, com informações territoriais e 
socioeconômicas de todos os bairros. 



Muito mais que um corredor viário, é uma 

oportunidade de desenvolvimento da cidade  

com grande potencial. 

Consolidada como 6º Eixo Estruturante para 

Curitiba que se interliga ao demais cinco e se 

conecta com outras ligações viárias, facilitando  

e melhorando a mobilidade e os acessos urbanos.

Desde que se integrou à malha viária urbana 

de Curitiba, a Linha Verde sofreu grandes 

transformações.
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Metrô
Nessa gestão o projeto do Metrô foi aperfeiçoado, 
possibilitando modificar a técnica de construção mais 
adequada para a cidade. 

Foram executados os ajustes técnicos que após a análise 
junto a Caixa Econômica Federal- CEF recebeu a chancela 
ao projeto financeiro. A aprovação final, é aguardada pelo 
Ministério das Cidades. 

O custo inicial previsto para a licitação é de R$ 4,7 bilhões. 
Deste total, R$ 1,8 bilhão deve vir do governo federal,  
R$ 700 milhões do governo do Paraná, R$ 700 milhões da 
Prefeitura de Curitiba, e R$ 1,5 bilhão da iniciativa privada.  
O projeto atual do metrô prevê uma linha de 17,6 
quilômetros, entre o Terminal do Cabral e a CIC Sul.  
Neste trecho, devem ser construídas 15 estações. 

Inter 2
O projeto de melhoria do Ligeirinho Inter 2 está previsto 
com a reforma de dois terminais, implantação de dois 
binários (sistema de vias paralelas de mão única e em 
sentido contrário) e construção de uma trincheira.  
As obras resultarão em aumento da velocidade operacional 
dos ônibus, além de mais conforto para os usuários.  
Os dois binários previstos no projeto vão garantir de 
imediato a melhoria da velocidade operacional. A trincheira 
irá possibilitar a fluidez do tráfego na região, beneficiando 
diretamente o sistema de transporte coletivo e o trânsito  
de maneira geral. Os terminais Campina do Siqueira e Hauer 
serão totalmente requalificados dentro do projeto Inter 
2. Serão os dois primeiros terminais da cidade a receber 
bicicletários, com dezenas de vagas em cada um deles.

BRT (Ligeirão Leste- Oeste)
A implantação do Ligeirão Leste-Oeste trará um novo 
modelo de corredor de transporte. Ao longo do eixo,  
nas quadras onde ficam as estações, serão criados 
calçadões para uso compartilhado por pedestres,  
carros, motos e bicicletas.

As pistas de trânsito lento, que margeiam as canaletas,  
nos trechos das estações-tubo, serão transformadas  
em faixas elevadas, ao nível da calçada. Com a abertura  
de espaço para o pedestre, que terá a prioridade,  
estas pistas passarão a atender o trânsito local para  
quem mora ou trabalha na quadra.

Com sinalização diferenciada, os dois lados do calçadão 
serão integrados por faixas elevadas. As grades que ficam 
no entorno das estações darão lugar a arbustos, formando 
uma barreira verde que direcione o pedestre para os pontos 
de travessia segura. Iluminação, paisagismo, bancos, áreas 
de descanso e paraciclos completam o projeto que busca  
a convivência segura de ônibus, pedestre e trânsito.

Pesquisa Origem-Destino
Por iniciativa dessa administração 
encontra-se em andamento a 
 pesquisa de origem-destino 
que traçará o panorama dos 
deslocamentos e das demandas  
do transporte em Curitiba e na 
Região Metropolitana.

A pesquisa irá subsidiar ações   
para a melhoria do transporte  
e da mobilidade urbana 
possibilitando um maior  
atendimento da demanda  
da população.

Linha Verde

OBRAS DO  P L A N O  D E  M O B I L I D A D E



Novas tecnologias ajudam a melhorar as condições de segurança e poupar 
energia.  Foram substituídas 29.212 luminárias com vida útil vencida por novas 

de alto rendimento. Mais de 20 mil modernas e mais eficientes luminárias 

foram instaladas em todos os trajetos das linhas de ônibus alimentadoras, além de 

iluminação a LED nos pontos de ônibus e melhoria da luminosidade nas ciclovias. 

Ganharam iluminação cênica ou decorativa a estufa do Jardim Botânico, a Igreja 

do Portão, a Praça 29 de Março, o Museu Oscar Niemeyer e os parques Barigüi e 

Bacacheri. 
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Calçadas
O Plano Estratégico de Calçadas (Plancal) deu origem  
ao programa Caminhos de Luz. São rotas super iluminadas, 
combinadas com calçadas, vias e ciclovias de boa qualidade, 
interligando equipamentos públicos municipais e territórios 
de interesse para segurança. Os Portais do Futuro passaram a 
ser os centros de todas as rotas, identificados pela iluminação, 
ambiente protegido e seguro, calçadas requalificadas, acessíveis 
e bem iluminadas. 

Foram recuperados ou implantados 95.958 km  de calçadas  
em diversas regiões. 

Foi implantado, em 2016, o primeiro calçadão na Regional Cajuru, 
na Rua Florianópolis. A nova área tem por objetivo tornar-se 
um espaço de convivência e lazer da comunidade. O Calçadão 
possui iluminação para pedestre, arborização, paraciclos, bancos, 
rampas de acessibilidade e travessias elevadas para a passagem 
de pedestres.

Mobilidade a Pé 
Além dos projetos de paisagismo/calçamento, o destaque 
está na proposta das Rotas Seguras na Escola, identificadas 
e mapeadas por Regional, selecionando os locais críticos de 
acessibilidade para revitalização/implantação das calçadas no 
entorno das escolas.

Ciclomobilidade
O Plano Estratégico Cicloviário de Curitiba criou novas vias 
cicláveis e recuperou parte das ciclovias existentes. Foram 
implantados 90,76 km de vias cicláveis e 9,55 km recuperados, 
entre os quais passeios compartilhados, ciclofaixas, ciclorrotas, 
ciclovias e vias calmas. 

Para reforçar a infraestrutura cicloviária, a Prefeitura instalou  
74 conjuntos de paraciclos nos terminais e na área da Regional 
Matriz, perfazendo um total de 671 vagas para bicicletas.

Estão a caminho mais 30,85 km na Microrrede Cicloviária  
da CIC e em andamento os estudos para as microrredes  
Boqueirão e Tatuquara. 

A Prefeitura estabeleceu a obrigatoriedade da implantação 
de locais de estacionamento para motocicletas e bicicletas 
em prédios residenciais e áreas não habitacionais, tais como 
comércio e serviços. 

Logística urbana
Na área do transporte comercial e de carga, foi concluído  
o estudo para a elaboração do Plano de Apoio à Logística 
Urbana de Curitiba e foram apresentados os materiais relativos 
ao modelo computacional de circulação de cargas, além de 
propostas para implantação de centros de distribuição e 
micropolos logísticos. 

Em 2013, aconteceu a primeira licitação para a frota de táxis  
desde a implantação desse sistema, em 1975, resultando  
na concessão de 750 novas licenças e na regulamentação  
de 20 táxis adaptados ou compartilhados.

Malha viária 
Um trabalho realizado pelo Ippuc, com a colaboração de diversas 
secretarias, gerou o Plano de Gestão da Malha Viária. Foram consideradas 
a pavimentação e a manutenção do asfalto, apresentadas pelos cidadãos 
em consultas públicas e pelo serviço 156, assim como as previstas pela 
administração. 

De 2013 a 2016 foram implantados, revitalizados e recuperados 280,1 km  
de pavimentação. As obras do trecho 1 da Linha Verde Sul foram concluídas, 
com o alargamento da trincheira da Avenida Winston Churchill.  

Foram revitalizadas as ruas Eduardo Pinto da Rocha (Bairro Novo),  
Salgado Filho (Cajuru), Carlos Klemtz, Ladislau Kula (Santo Inácio), 
Pablo Picasso e Vereador Elias Karam (Fazendinha). Obras de fresa e 
recapeamento asfáltico foram executadas na Avenida Affonso Camargo 
(entre o viaduto do Capanema e a Travessa da Lapa) e nas estações-tubo 
ao longo da Avenida República Argentina. 

Entre as obras viárias do legado da Copa do Mundo de 2014 estão a 
conclusão do Viaduto Estaiado na Avenida das Torres e a requalificação 
das avenidas Marechal Floriano Peixoto e Comendador Franco. O viaduto 
da Marechal Floriano Peixoto foi alargado e também foram inauguradas as 
trincheiras das ruas Agamenon Magalhães e Roberto Cichon. 
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Eletromobilidade e redução de poluentes
De 2013 a 2016, em conjunto com o meio acadêmico e o setor privado, Curitiba abriu 
novas fronteiras de inovação, investindo na eletromobilidade e na redução de poluentes, 
gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais. Como resultado desta parceria, o 
primeiro ônibus híbrido articulado elétrico da América Latina foi testado em Curitiba na 
linha Interbairros II. Outro modelo, também inédito no continente, no sistema plug in, já 
entrou na linha Juvevê/ Água Verde para testes. O HibriPlug pode rodar o tempo todo com 
eletricidade e, quando a bateria descarregar, entra em operação o motor a combustível.

Destaca-se ainda o exemplo da própria Prefeitura, ao iniciar o processo para a formação 
de sua frota, por meio do Projeto Ecoelétrico com 13 veículos elétricos que foram testados 
pela Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Instituto Curitiba de Turismo, através de 
convênio entre a Itaipu e Prefeitura Municipal de Curitiba. 

F U T U R O  S U S T E N T Á V E L

CIDADE CRIATIVA  
DO DESIGN 
Concedido pela Rede  
de Cidades Criativas  
da Unesco - Organização  
das Nações Unidas  
para a Educação,  
a Ciência e a Cultura.

BUENAS PRACTICAS  
Y EXPERIENCIAS  
DE GESTIÓN LOCAL 
Categoria Planificación  
y Desarrollo Rural  
y Territorial Sostenible. 
Concedido pelo  
UIM-Flacma ao Ippuc  
pelo trabalho “El Proceso 
de Planeamiento Urbano 
de Curitiba”.

PRÊMIO IF DESIGN 2016 
Categoria Serviços 
Governamental. Pela 
criação e implantação  
das Tubotecas nas 
estações-tubo.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    
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280,10 km de pavimentação 
implantados, revitalizados e recuperados 

15.995,23 km de pavimentação 
recuperados (tapa-buracos)

279.431 m de rede de galerias 
recuperados 

381.762 m2 de calçadas  
recuperados

Iluminação com LED  
no entorno do Cemitério Água Verde 

Iluminação Inteligente  
no Parque São Lourenço:  
160 novos postes de iluminação 
decorativa, luminárias e lâmpadas  
de alto rendimento 

20 mil luminárias e lâmpadas 
substituídas por mais eficientes  
em pontos de ônibus e nos itinerários  
de alimentadores

Substituição de 9 mil pontos no 
entorno de equipamentos públicos

Parque Tanguá: troca  
de postes e lâmpadas na pista de 
caminhada, luminárias LED no túnel,  
nova iluminação no paredão

90,76 km de novas vias cicláveis

Redução de 40,65% das mortes  
no trânsito (2011/2015)

Área Calma: perímetro  
de 140 quarteirões com  
velocidade máxima de 40km/h

Vias Calmas nas vias lentas:  
velocidade máxima de 30km/h,  
ciclofaixas preferenciais para bicicletas, 
sinalização especial (pintura e placas) 
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Ao praticar o 
planejamento humano e a 

gestão compartilhada, 
o grande compromisso 

foi com a qualidade 
de vida da população, 

a sustentabilidade, a 
participação do cidadão e 
a integração ordenada ao 

contexto metropolitano.
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  CURITIBA
   METRÓPOLE

desenvolvimento urbano e ambiental



Curitiba assumiu que a melhoria do espaço 

urbano do município depende, em grande 

parte, do planejamento integrado e articulado 

com a Região Metropolitana.  

E avançou cada vez mais neste processo, sem 

nunca abandonar os princípios básicos da 

gestão, ou seja, o de agir sempre de forma 

leal e transparente. 

E foi assim, abrindo espaço à participação,  

que Curitiba praticou a gestão participativa, 

garantido amplamente  

o direito de todos à opinião e à expressão. 

Um exemplo disso foi a revisão do Plano 

Diretor da cidade, por meio de oficinas, 

reuniões, seminários, audiências e consultas 

públicas, com participação de milhares 

de pessoas, entre técnicos, especialistas, 

servidores, conselheiros, delegados regionais, 

pessoas das comunidades, vereadores  

e alunos das escolas participantes  

do projeto Urbanista Mirim.

CURITIBA 
METRÓPOLE 

M A I S  D E M O C R A C I A ,    M A I S  I N O V A Ç Ã O



Mais agilidade, mais democracia
A Prefeitura tornou mais ágeis os procedimentos e trâmites no âmbito da 
administração pública. O Conselho Municipal de Urbanismo (CMU) foi 
reestruturado, passando a contar com duas comissões de julgamento, 
uma para atender a consultas comerciais e outra para consultas sobre 
edificações e uso do solo. Além disso, o Conselho foi ampliado com o 
ingresso de mais seis representantes da sociedade civil. 

Descentralização de Serviços 
A descentralização dos serviços paras os Núcleos Regionais do Urbanismo, 
nas Ruas das Cidadanias, permitiu maior agilidade e autonomia de decisões, 
redução de prazos de avaliação dos projetos e aumento de qualidade nas 
análises, democratização da informação referente à Legislação Urbanística 
e por fim, melhor orientação à população quanto aos requisitos para 
aprovação dos projetos.

Fonte: SMU/2016

Requalificação de áreas degradadas
Já estão em fase adiantada os projetos de 
requalificação das ruas Paula Gomes, Trajano Reis, 
João Negrão, Terminal Guadalupe, Ébano Pereira, 
Praça João Cândido, Saldanha Marinho e Dr. Faivre.  
A Rua Voluntários da Pátria foi escolhida para receber 
o calçadão da Regional Matriz. Por meio destas ações,  
a prefeitura ampliou e diversificou o movimento de 
usuários e melhorou a capacidade de atração da 
região central.

Além da área central, o IPPUC, em conjunto com 
a COHAB, planejou ações que têm por objetivo 
estruturar e melhorar a qualidade urbana da Vila 
Torres e também do Centro de Feiras, Eventos e 
Convenções, cujo projeto foi concebido junto ao 
Parque da Imigração Japonesa, nas imediações das 
vilas Audi-União e Icaraí. Sua localização é estratégica 
do ponto de vista do sistema viário. No âmbito 
social e ambiental, o equipamento servirá como um 
instrumento de requalificação do espaço urbano. 

Um dos objetivos do 

planejamento urbano foi 

transformar Curitiba em 

uma cidade mais inovadora. 

Em cooperação técnica 

com a Japan International 

Cooperation Agency (JICA) 

o Ippuc atuou para viabilizar 

a ferramenta Reajuste de 

Terrenos (Land Readjustment), 

instrumento inovador, cuja 

finalidade é promover a 

implantação de projetos 

urbanos para o melhor e maior 

aproveitamento de áreas e 

terrenos públicos ou privados.
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A Cohab fez do tripé inclusão social, equilíbrio ambiental e 

desenvolvimento sustentável a base de sua política de habitação, 

na busca de soluções efetivas de moradia para a população de 

baixa renda. De 2013 a 2016, 20 mil famílias foram beneficiadas com 

mais de 12 mil lotes regularizados e mais 7.374 moradias entregues, 

atendendo a “fila da Cohab” e as pessoas em situação de risco, que 

ocupavam margens de rios e vias férreas. Hoje, os empreendimentos 

habitacionais incluem a construção de creches, escolas, unidades da 

FAS, barracões de reciclagem e unidades de saúde, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida das famílias e incentivar a sua 

permanência nos reassentamentos. Merece destaque a atuação 

dos agentes sociais no atendimento às famílias, proporcionando 

aos reassentados todo o suporte humanitário para a mudança de 

ambiente e adaptação à nova realidade. Para os moradores de áreas 

irregulares, a atuação inclui a urbanização de vilas e a regularização 

fundiária visando a inclusão social, onde os moradores conquistam a 

escritura dos terrenos, documento que lhes garante a propriedade de 

maneira definitiva, a implantação de obras de infraestrutura em locais 

precários ou a execução de projetos de reassentamento para famílias 

que estão em situação de risco. Famílias que antes moravam de forma 

precária foram transferidas para casas e sobrados de alvenaria. Uma 

vez reassentadas, tornam-se legalmente proprietárias das novas 

moradias, todas regularizadas e servidas de redes de energia elétrica, 

água e esgoto, ruas pavimentadas e outros equipamentos públicos.

INCLUSÃO SOCIAL ,  EQUILÍBRIO AMBIENTAL     E  D E S E N V O LV I M E N T O  S U S T E N T ÁV E L
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INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL               INVASÕES VIRARAM ÁREAS VERDES E DE LAZER

Diversas Áreas de Preservação Permanente (APPs), antes 
habitadas irregularmente, foram recuperadas. Nestas 
áreas, as margens de rios e fundos de vale de onde são 
retiradas as famílias reassentadas, passaram por um 
processo de recomposição, com plantio de grama e árvores 
nativas, promovendo o desenvolvimento sustentável e 
a manutenção do equilíbrio ambiental. No seu entorno 
foram implantados calçadas compartilhadas para ciclistas 
e pedestres, canchas esportivas, grama e equipamentos de 
recreação infantil, para o convívio social e lazer das famílias.

Regularização Fundiária
A Prefeitura conseguiu regularizar loteamentos e providenciar 

títulos de propriedade aguardados há quase 30 anos pela 

população. A aprovação das vilas Campo Cerrado, 23 de Agosto 

e Xapinhal, Vila Verde na CIC e VIla Jardim Acrópole na regional 

Cajuru, além de 57 unidades em áreas menores, possibilitou 

a 6.723 famílias a obtenção de escrituras. De 2013 a 2016, o 

número de famílias beneficiadas com a regularização do seu 

terreno já chega a 12.364.

Prioridade na construção e regularização de casas e lotes 

156
523

2.377
2.110

8.128
12.460

Lotes regularizados

2013-2016

2009-2012

2005-2008

2001-2004

1997-2000

1993-1996 3.400

1.956
4.419

8.705
11.016

665
Unidades 

habitacionais

2013-2016

2009-2012

2005-2008

2001-2004

1997-2000

1993-1996



Ocupação 
ordenada
Em 2013, o bairro Ganchinho 

recebeu grandes complexos 

habitacionais, entre eles o 

Residencial Parque Iguaçu, 

com 1.411 unidades e os 

conjuntos Buriti, Ipê e Novo 

Bairro, que somam 1.385 

moradias.

Essa bem sucedida experiência de ocupação 

ordenada rendeu uma importante distinção à 

Cohab Curitiba, o prêmio Selo de Mérito na 
Categoria Impacto Regional e Sustentabilidade.

Outra intervenção premiada foi a urbanização 
e reassentamento do bolsão Audi/União 

(Uberaba), vencedor do prêmio Melhores Práticas, 

promovido pela Caixa Econômica Federal. 

Além da conquista nacional, o projeto foi  

mais longe. Entre 200 projetos de 200 países, 
ficou entre os dez finalistas do prêmio World 
Habitat 2014/2015, concedido pela BSHF 

(Building and Social Housing Foundation). 

Inovação
Entre as experiências inovadoras desenvolvidas em 
habitação de interesse social, de 2013 a 2016, destacam-
se as Moradias Nilo, no Alto Boqueirão. São 66 unidades 
realizadas na tecnologia wood frame (moldura de 
madeira), que reduz em cerca de três vezes o tempo 
de construção.  Além disso, todas as casas contam com 
placas de aquecimento solar, inéditas na habitação 
popular em Curitiba.

Nas Moradias Diadema, quatro unidades foram 
erguidas com a tecnologia Inovatec System, formada 
por compostos a partir de fibra de vidro, resinas 
epóxicas e polissocianurato, aliada à soldagem química 
a frio inovatecbond, o que garante maior agilidade na 
produção.  As casas foram doadas pela iniciativa privada 
para funcionarem como uma amostra da aplicação do 
novo método no setor de habitação de interesse social.

Na Vila Prado, 66 sobrados estão sendo feitos pelo 
sistema construtivo global housing, painéis de PVC 
preenchidos de concreto, com vantagens na redução do 
tempo e na menor quantidade de resíduos. 
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Interação metropolitana
Merece destaque o significativo avanço nas políticas 

públicas conjuntas com a Região Metropolitana. Entre elas 

a contratação de unidades habitacionais em municípios 

vizinhos para atender cidadãos inscritos no cadastro para 

aquisição de casa própria. Entre 2014 e 2015, foram 808 

unidades em Araucária e 336 em Fazenda Rio Grande.

A cooperação técnica com os municípios da RMC, 

proporcionaram organização e planejamento dos trabalhos 

de interesse comum entre Curitiba e RMC. A preocupação 

com a questão da segurança alimentar e do abastecimento 

foi priorizada nas ações de integração metropolitana. 

Sete convênios metropolitanos dessa modalidade estão 

em vigência com Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 

Bocaiúva do Sul, Campo Magro, Fazenda Rio Grande, 

Mandirituba e Pinhais.

Avanços na região norte
Um imponente complexo de habitação popular 
mudou a paisagem urbana da região norte. 
Construídos no Santa Cândida, os Residenciais 
Aroeira e Imbuia contam com 11 condomínios que 
totalizam 1.000 unidades habitacionais.

Plano da Região Sul
O Plano Diretor de Curitiba prevê mecanismos para 
o desenvolvimento desta região que reúne um dos 
grandes remanescentes verdes da cidade, áreas 
com restrições de ocupação em razão da fragilidade 
ambiental. 

O objetivo é a estruturação urbana com conservação 
do meio ambiente e qualificação dos bairros, 
buscando sempre a conquista de uma cidade mais 
humanizada, que estruture e qualifique as áreas 
periféricas e acabe com os chamados “bolsões de 
pobreza” (Campo de Santana, Umbará, Tatuquara, 
Caximba).

Metrogeo
Trata-se de um Sistema de informações, com 
funcionalidades geoespaciais, que congrega 
dados geográficos, cartográficos, tabulares 
e imagens de Curitiba e dos municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba e que 
pode ser acessado pela Internet no link: 
www.metrogeo.org.br. Tem como objetivo 
fornecer uma ferramenta avançada de gestão 
pública do território abrangido, além de 
permitir a padronização e consolidação das 
informações geográficas da RMC, com troca 
de conhecimento e experiência entre os 
participantes, de forma a permitir uma gestão 
mais homogênea em cada município e na 
Região Metropolitana como um todo. 

PRÊMIO
PARA CURITIBA    
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Melhoria da Qualidade de Vida
No âmbito geral, o Plano Diretor 2015 prevê soluções para 

os grandes problemas urbanos: dificuldade de mobilidade, 

ambiente degradado e  segurança. Desta forma, busca 

uma cidade mais acessível do ponto de vista econômico 

e ambiental, antevê ações integradas para a separação e 

descarte adequados do lixo, favorece os deslocamentos não 

motorizados, incentiva o estilo de vida saudável e caminha 

em direção a uma cidade mais sustentável pela adequada 

distribuição territorial. Integram esta visão a criação dos 

centros de bairro, a melhoria do sistema viário e a ampliação 

e otimização dos sistemas de iluminação pública.

Metropolização
Cada vez mais, Curitiba consolida aspectos de metrópole. 

Tendo em vista esta realidade, o Plano Diretor 2015 

ampliou o conceito e as ferramentas de metropolização, 

autorizando a governança interfederativa e operações 

urbanas consorciadas com outros municípios, prevendo a 

interface com a Região Metropolitana de Curitiba em todas 

as políticas públicas.

Cidade Mais Compacta
De maneira geral, o conjunto de capítulos do Plano Diretor 2015 remete a uma 

cidade que estimula a moradia mais próxima do trabalho, do comércio, dos 

serviços e do lazer. Busca também reduzir os deslocamentos indesejáveis, com 

o estímulo ao surgimento de novas centralidades, a partir da duplicação da 

oferta de BRTs que se dará pela expansão da malha para a região leste.

PLANO  D I R E T O R
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16.000 famílias acompanhadas 
pelo serviço social habitacional

Produção de 10.877 unidades 
habitacionais

Mais de 12.000 famílias 
atendidas pela regularização 
fundiária: 6.723 títulos de propriedade 
e 5.641 termos de uso de  
concessão de solo 

Redução de 24,6% do número  
de famílias em aglomerados 
urbanos subnormais: de 50.000  
para cerca de 37.708

22.790 metros de sistema  
de drenagem

22.270 metros de sistema  
para água/esgoto

18.699 metros de  
pavimentação de vias em 
empreendimentos habitacionais

23.699 m2 de recuperação 
ambiental nas faixas de APP  
Área de Preservação Permanente
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Curitiba hoje  
se destaca entre as  

dez cidades mais 
limpas do mundo. 

Eco-friendly  
e resiliente, com 

novos parques e 
bosques, Curitiba 

diminuiu a poluição 
do ar,  recuperou 

áreas degradadas e 
entrou para valer na 
redução da emissão 

de carbono.

D E S E N V O L V I M E N T O  U R B A N O  E  A M B I E N T A L2 5 0 2 5 1



  CURITIBA
    MAIS VERDE

desenvolvimento urbano e ambiental



O período de 2013 a 2016 foi de 

expressivo avanço na área do meio 

ambiente em Curitiba, com destaque 

para a implantação do Refúgio de 

Vida Silvestre  - Reserva do Bugio 

e de mais treze novas unidades de 

conservação municipal: Guairacá, 

Mané Garrincha, Vista Alegre, 

Bosque dos Mundiais, Parque Mairi 

e Parque Yberê, além dos Bosques 

de Conservação da Biodiversidade 

Urbana - BCBUs Mercúrio, 

Engenheiro Renato Ribeiro Cardoso, 

Vitória Régia, Tatuquara, Da Ordem, 

Da Mina, Ivo Ferro e Ilha Bela.  

A gestão chega a quase 9 milhões 

de m2 de Unidades de Conservação 

entregues, recorde absoluto em toda 

a história da cidade.

CURITIBA 
MAIS VERDE 

TEMPOS DE RECUPERAÇÃO,    PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
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N O V O S  P A R Q U E S  E  B O S Q U E S : 
                       UM RECORDE HISTÓRICO

Parque Natural  
do Guairacá
Com 120 mil m2, o novo parque 
acompanha a margem esquerda 
do Rio Barigüi. O Lago Guairacá 
e os banhados do Barigüi 
contribuem para amenizar o 
impacto de chuvas intensas e 
conter enchentes, prevenindo 
inundações. 

Bosque dos Mundiais
Inaugurado na Copa do Mundo de 
2014, no Portão, tem 9 mil m2 e foi 
dotado de área de lazer, pista de 
caminhada, bancos, equipamentos 
de recreação, academia ao ar livre 
e canchas esportivas, além de 
árvores nativas. 

Parque Natural 
Municipal Vista Alegre
Antiga pedreira, com 100 mil m2 
de área recoberta em mais de 70% 
com vegetação nativa, preserva 
diversos grandes exemplares de 
araucária, uma cachoeira, um lago 
e banhados.

Parque Mané Garrincha
Localizado na Cidade Industrial, 
também preserva a bacia do 
Rio Barigüi. São 120 mil m2 antes 
ocupados por uma invasão, da qual 
foram realocadas 220 famílias que  
viviam em situação de risco.  
O novo parque ajuda a prevenir  
alagamentos e promove a 
integração social por meio  
do convívio familiar e práticas  
de preservação da natureza. 

Rio Parque 
Conservação
Programa da atual gestão que 
valoriza os rios como patrimônio 
ambiental e indutores da qualidade 
de vida. Ele está interligando os 
parques Tanguá, Barigüi, Cambuí, 
Mané Garrincha, Reserva do Bugio, 
Mairi e o futuro Parque Yberê. 

Parques ampliados
O Parque Tingui e o Bosque  
do Trabalhador foram ampliados 
com a incorporação de mais  
de 60 mil m2 de novas áreas 
verdes. Além disso, a iluminação 
pública e cênica foi melhorada,  
valorizando os atrativos  
naturais e proporcionando  
mais segurança aos visitantes.

Bosques de 
Conservação da 
Biodiversidade Urbana 
- BCBUs 

Reserva do Bugio
Maior unidade de conservação integral da cidade e 
a maior em ambiente urbano do Brasil na categoria 
“Refúgio de Vida Silvestre”.

A Reserva do Bugio abriga a mais extensa área de 
araucárias de Curitiba, 112 espécies de aves e 20 espécies 
de mamíferos, incluindo a lontra e o bugio, em mais  
de 8 milhões de m2. Esta nova Unidade de Conservação, 
além de contribuir com a preservação da biodiversidade  
e a melhoria da qualidade das águas dos rios Barigüi  
e Iguaçu, minimiza os impactos das enchentes na região  
e compõe o primeiro mosaico metropolitano do país,  
com 1.800 hectares de área preservada em conjunto  
com os municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande.

9,093 
milhões
de m2

1,349 
milhão 466 

mil
406 
mil

2013 a 
2015

1993 a
1996

2009 a 
2012

2005 a 
2008

1997 a 
2004

309 
mil

De 2013 a 2016, 3 vezes mais 
áreas verdes do que a soma 
dos 20 anos anteriores. 
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Parque Guairacá
Bosque dos Mundiais
Parque Mané Garrincha
Refúgio da Vida Silvestre  
Reserva do Bugio
Vista Alegre 
Parque Mairi
Bosque da Conservação 
da Biodiversidade Urbana 
Mercúrio, Engenheiro 
Renato Ribeiro Cardoso, 
Vitória Régia, Tatuquara,  
Da Ordem, Da Mina, 
Araranguá
Parque Iberê

Essas áreas têm por objetivo 
preservar bancos genéticos de 
biodiversidade. São 187 mil metros 
quadrados somente nesta gestão, por 
meio da implantação dos bosques: 
Mercúrio, Engenheiro Renato Ribeiro 
Cardoso, Vitória Régia, Tatuquara, Da 
Ordem, Da Mina, Ivo Ferro e Ilha Bela.



REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS

Parceria com os cidadãos
A Lei Municipal nº 14.587, de 2015, criou mecanismos de estímulo à preservação 
de reservas particulares, como, por exemplo, a renovação da concessão do 

potencial construtivo a cada 15 anos e a possibilidade de transferi-lo para outro 

imóvel.  

O constante diálogo com os proprietários de áreas verdes urbanas permitiu 

a incorporação de seis novas Reservas Particulares de Patrimônio Natural, 

totalizando 157.384 m2 de áreas verdes particulares protegidas. Atualmente a 

cidade possui 18 RPPNMs preservadas, três delas no bairro Vista Alegre, Regional 

Santa Felicidade. 

Em parceria com a Sociedade de Proteção da Vida Selvagem (SPVS) foi feito 

o diagnóstico de 97 áreas públicas de mais de 5 mil m2 com potencial de 

conservação, priorizando a região sul da cidade, para implantação de bosques. 

Outro projeto apresentado pelo município na COP 21, em parceria com a 

SPVS, é o Condomínio da Biodiversidade (ConBio). O ConBio é um programa 

de conservação da natureza cujo principal objetivo é incentivar atitudes 

conservacionistas que revertam o processo de degradação ambiental em 

remanescentes de vegetação nativa de Curitiba e região metropolitana.

O projeto Vila Sustentável, que adota um processo de construção coletiva com a 

comunidade para a identificação de ações voltadas à sustentabilidade e beneficia 

30 mil residentes na área das sete vilas da região do bolsão Audi-União, foi 

selecionado, no Tranformative Actions Program (TAP/ICEI), para ser apresentado 

na 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas (COP 21) e oferecido à 

comunidade internacional de patrocinadores com interesse em financiar o projeto.

Gestão compartilhada
Novas leis municipais foram aprovadas para permitir e regulamentar a adoção de 

logradouros públicos por pessoas físicas, inclusive as unidades de conservação, 

fortalecendo o processo de gestão compartilhada com a comunidade.

Lixo Reciclável
Foi criado um personagem para incentivar a redução do lixo, o terapeuta  
Dr. Sigmundo. Esta campanha conquistou o Ouro (primeiro lugar) na categoria 
Institucional, Televisão Curitiba do Prêmio GRPCOM de Criação (Grupo 
Paranaense de Comunicação). Com este passo, a cidade reafirma a sua vocação 
em inovar nas questões ambientais. Seis novos barracões do projeto foram 
implantados em Terra Santa, Pantanal, Itaqui, Corbélia, Jandaia e Mutirão, 
totalizando 21 unidades com aproximadamente 700 coletores participantes. São 
recebidas em média 1.300 toneladas por mês.

O programa Câmbio Verde entregou 883 mil quilos de alimentos, em troca de 3,2 
mil toneladas de lixo reciclável coletado. Por meio do programa, 41.4 mil pessoas 
que vivem em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas. A troca é 
feita em 100 pontos da cidade, pelos quais o caminhão passa a cada 15 dias.

Foi realizado credenciamento para cooperativas e associações de catadores 
interessadas em assumir a gestão de unidades de triagem de material reciclável. 
O credenciamento faz de Curitiba a primeira capital a criar condições para a 
destinação direta dos resíduos recolhidos pelo serviço municipal de coleta seletiva 
para os catadores, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Diversos equipamentos foram 
revitalizados, reformados ou 
reconstruídos, entre eles as 
praças Osório, Alfredo Andersen, 
Espanha e a Amazires Bley, na 
fronteira dos bairros Xaxim, Hauer 
e Boqueirão, além de totalmente 
revitalizada, foi também ampliada. 
Diversas outras foram dotadas  
de pistas de skate, entre elas,  
no Campo do Santana.   
Os equipamentos são resultado  
da integração entre poder público 
e comunidade

D E S E N V O L V I M E N T O  U R B A N O  E  A M B I E N T A L2 5 8 2 5 9

P
ra

ça
 E

sp
an

ha
. F

o
to

:C
es

ar
 B

ru
st

o
lin

/S
M

C
S



Proteção animal
Para atuar no combate aos maus tratos, em 2013 
foi lançada a Guarda Municipal de Proteção Animal, 
formada por agentes treinados que acompanham os 
fiscais ambientais em casos de denúncias de agressão 
ou descaso para com animais domésticos e criadouros 
clandestinos. 

Foi sancionada a lei que proíbe o uso de veículos 
de tração animal e exploração de animais para esta 
finalidade. O projeto estabelece como tração animal 
todo meio de transporte de carga ou de pessoas 
movido por propulsão animal e proíbe, também, o 
deslocamento de animal conduzindo cargas em seu 
dorso, estando o condutor montado ou não. 

Ações de sensibilização sobre a posse responsável 
vêm sendo desenvolvidas, entre as quais: mutirões de 
avaliação clínica, vacinação, implantação de microchip, 
agendamento de cirurgias de castração, vistorias em 
comércio e acumuladores. No Parque Barigüi, foram 
realizados eventos Amigo Bicho de estímulo à adoção 
e, em parceria com a UFPR, foi lançado o projeto 
Cães Comunitários para identificar, castrar, vacinar 
e monitorar cães de rua que vivem nos terminais de 
transporte coletivo.

Em 2016 foi implantado o Castramóvel com a 
Campanha Pública de Esterilização de Cães e Gatos da 
Prefeitura de Curitiba, realizadas nas Administrações 
Regionais. Muitas pessoas que jamais teriam condições 
de castrar seu animal tiveram essa oportunidade. Nos 
Castramóveis, em três meses, foram castrados mais de 
15 mil animais. 

Educação ambiental 
Com metodologia lúdica, as atividades 
desenvolvidas pelo Re-Nascentes 
conscientizam para a importância 
da conservação e preservação dos 
rios e obtêm excelente receptividade 
em escolas, grupos de escoteiros e 
comunidades. 

Já o Bosque-Escola transforma áreas 
verdes em salas de aula, para atividades de 
sensibilização ambiental com alunos das 
escolas municipais.  

A Maratona da Sustentabilidade é 
realizada desde 2013 e possibilita o 
conhecimento e a vivência educativa 
por meio de desafios de natureza 
ecológica, cultural e recreativa, 
incentivando práticas ambientalmente 
adequadas. 

Estações de sustentabilidade
Entre as inovações da Curitiba  
Mais Verde merece especial destaque a 
criação das Estações de Sustentabilidade, 
que recebem até 14 tipos diferentes de 
resíduos recicláveis e têm servido de 
modelo para várias cidades.  
Esse novo modelo envolve os cidadãos  
na gestão do lixo, aperfeiçoa a coleta 
seletiva e favorece a inclusão social.  
Já são treze estações em operação e 
diversas outras estão sendo instaladas.
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Políticas públicas de proteção, recuperação, monitoramento, 
fiscalização, educação ambiental e implantação de áreas de lazer 
e conservação adotadas a partir de 2013, fizeram de Curitiba 
referência mundial em desenvolvimento sustentável com inclusão 
social. Inovando e ousando, a cidade criou novas maneiras de 
ampliar e preservar o seu patrimônio ambiental. São mais de 
27.500.000 m2 de áreas verdes protegidas nas unidades de 
conservação.

A ONU conferiu a Curitiba o certificado de 
Cidade Resiliente – que tem a capacidade 
de resistir, absorver e se recuperar de 
forma eficiente dos efeitos de um desastre, 
poupando vidas e bens materiais. E está 
entre as oito cidades brasileiras escolhidas 
como modelos no projeto internacional 
da Urban-LEDS (Urban Low Emissions 
Development Strategy) estratégia de 
desenvolvimento urbano de baixa emissão 
de carbono.

Foram divulgados os inventários de emissão dos Gases do 
Efeito Estufa (GEE) dos anos de 2012 e 2013 durante reunião 
do Fórum Curitiba sobre Mudanças do Clima. Eles foram 
produzidos em parceria com a entidade Governos Locais 
pela Sustentabilidade (ICLEI), ONU-Habitat e financiados pela 
Comissão Europeia, dentro do Projeto Promovendo Estratégias 
de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono em Economias 
Emergentes (UrbanLeds). O objetivo do UrbanLeds é de apoiar 
a promoção do desenvolvimento urbano inclusivo de baixa 
emissão de carbono nas economias em desenvolvimento. O 
projeto desenvolveu uma metodologia específica denominada 
Green ClimateCities e um dos seus passos é a elaboração do 
inventário de gases de efeito estufa com base no Protocolo Global 
para Inventário de Comunidades e Cidades (GPC). Os resultados 
obtidos nas medições em Curitiba servirão como guia de ações 
estratégicas futuras que promoverão o desenvolvimento de baixo 
carbono em diversos setores da economia, contribuindo para 
que a meta nacional de redução seja alcançada conforme pacto 
assinado na COP 21, realizada em 2015, em Paris.

Cidade das flores
Os hortos municipais passaram a produzir em média 366 mil flores e  
cerca de 1.400 árvores e arbustos por mês. Uma nova estratégia foi 
adotada para coibir o vandalismo imediatamente após o plantio de árvores, 
agrupando-as em espaços maiores, com bons resultados. O programa 
Fábrica de Flores promove visitas guiadas ao Horto Municipal, durante  
as visitas, os participantes vivenciam todas as etapas produtivas do horto. 
O Jardim Botânico recebe em média 26 mil pessoas por mês.

Saneamento
Com ampla participação da sociedade em audiências 

públicas, o Plano Municipal de Saneamento Básico 

integrou os planos de abastecimento, drenagem e 

manejo de águas pluviais, esgotamento sanitário e 

gestão de resíduos sólidos, que além de atender à 

questões legais, também permitirá a universalização 

dos serviços de saneamento no município.

O  Programa de Despoluição Hídrica (PDH), que 

promove a limpeza e o monitoramento da qualidade 

da água dos rios de Curitiba, foi premiado em 

Barcelona (Espanha) na categoria cidades do World 

Smart Cities Award 2015. O programa fiscaliza e 

regulariza o lançamento de esgotos domésticos nos 

cursos dos rios, garantindo assim a eficácia das redes 

de coleta de esgotos, o que reflete diretamente na 

qualidade das águas. 

Comparando os índices de qualidade da água (IQA) 

2014 e 2015 com o IQA 2016 verificou-se que 54 

rios melhoraram no período e, destes, 38 mudaram 

de classificação. Hoje Curitiba possui 8 rios na 

classificação Boa e 1 na classificação Ótima.  

Foram implantados painéis informativos com 

dados gerais e índices de qualidade da água nos 

rios Bacacheri (Parque Bacacheri), Barigui (Parque 

Barigui, Parque Mané Guarrincha, Parque Guairacá e 

na Rua Fredolim Wolf), Belém (Parque São Lourenço, 

na Rua Brasilio Itibere, na Avenida Salgado Filho e na 

Avenida Cândido de Abreu) e Ribeirão dos Padilhas 

(Rua Izaac Ferreira da Cruz). 

Integração metropolitana
Os municípios da Região Metropolitana concentram 

perto de 3 milhões de habitantes, ou cerca de 30% 

da população do Paraná. A ação conjunta é o único 

caminho possível para a gestão ambiental regional. 

A Reserva do Bugio, parceria de Curitiba, Araucária 

e Fazenda Rio Grande, é um grande exemplo dos 

benefícios da integração. O Fórum de Secretários 

do Meio Ambiente da Região Metropolitana de 

Curitiba, que reuniu representantes de 27 municípios, 

mostra o avanço da consciência de que as questões 

ambientais ultrapassam os limites do município 

e culminou com a realização de um estudo 

ambiental e um plano conjunto de conservação 

da biodiversidade. Em 2015, os participantes 

assinaram o Pacto pelas Nascentes de Água da 

Região Metropolitana, com a intenção de reforçar a 

necessidade de proteção das nascentes. O município 

participante se compromete em diagnosticar, 

classificar, preservar, conservar e valorizar as 

nascentes, principalmente as localizadas em área 

urbana, e ainda ensinar e educar a sociedade sobre a 

importância da conservação da natureza.

No Fórum de Secretários de Meio Ambiente da 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi discutido 

um pacto pela proteção animal. Os participantes 

acordaram em criar um grupo de trabalho, formado 

por técnicos indicados pelos municípios, para discutir 

e formatar uma proposta com objetivos comuns 

na área de legislação e fiscalização, educação para 

a guarda responsável de animais domésticos e um 

programa de castração animal em conjunto.

DESENVOLVIMENTO   SUSTENTÁVEL
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Quase 9 milhões de m2  
em áreas de conservação em  
três anos – recorde histórico

Entre 2013 e 2016, o 
programa Câmbio Verde 
trocou 883 mil kg de alimentos por 
3.2 mil toneladas de lixo reciclável, 
beneficiando 41 mil pessoas 

1.300 toneladas/mês é  
o volume de resíduos 
recebidos pelo EcoCidadão

77,5 toneladas de resíduos 
eletrônicos coletados 

26 mil pessoas/mês  
participam de visitas orientadas  
ao Jardim Botânico 

13 novas unidades  
de conservação 

2.005 toneladas de resíduos 
recicláveis foram recebidas nas 
onze Estações de Sustentabilidade 

Em média 50 toneladas  
de lixo são retiradas dos rios  
da cidade

300 mil árvores em vias públicas
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PRÊMIOS
PARA CURITIBA    

  2013
Segunda cidade no mundo  
que mais reduziu poluição do ar  
Universidade de TelAviv

Os Parques Tanguá e Barigüi  
na lista dos dez melhores  
da América do Sul - Prêmio Travellers’ 
Choice 2013 do blog TripAdvisor

A cidade recebeu o  
Certificado Cidade Resiliente da ONU

  2014
Jornal irlandês destaca Curitiba  
como a melhor cidade da Copa

20 locais mais belos no Brasil - CNN 

A campanha “Dr. Sigmundo e sua Turma” 
foi selecionada pelo Ministério de Meio 
Ambiente como prática de referência na 
EducaRES e conquistou o ouro no Prêmio 
GRPCOM de Criação

Única da América Latina incluída  
no ranking verde do Siemens Index de 
cidades eco-friendly. Destaque para gestão 
de resíduos sólidos e  qualidade do ar 

  2015
Cidade mais sustentável da America Latina,  
uma das 15 + do mundo – Green city Index   
(Siemens Global Website)

Cidade mais arborizada da America Latina,  
uma das 15 + do mundo – Green city Index 
(Siemens Global Website)

Cidade mais limpa da América Latina,  
uma das 15 + do mundo – Green city Index 
(Siemens Global Website)

Curitiba é a única do Brasil incluída na lista  
das 28 cidades mais limpas do mundo  
segundo o site inglês Hassle

Curitiba ocupa o 13º lugar entre as 15 cidades 
mais bonitas do mundo, segundo a UNESCO

Curitiba está entre as quatro cidades  
mais “verdes” do mundo, segundo o jornal  
The Guardian (considerando 33 indicadores).

O Programa de Despoluição Hídrica (PDH)  
foi premiado na categoria cidades  
do World Smart Cities Award

Curitiba foi considerada como um dos quatro 
destaques da primeira edição da Revista Cidades 
Sustentáveis produzida pela Associação Nacional 
de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), 
pelas Estações de Sustentabilidade

Projeto Vila Sustentável, um dos 100 mais 
importantes do mundo: selecionado para 
apresentação oral na 21ª Conferência das Partes  
das Nações Unidas - Clima (COP 21) – Paris

O projeto Condomínio da Biodiversidade,  
em parceria com a SPVS – um dos 100  
mais importantes do mundo: selecionado para 
apresentação em painel na 21ª Conferência das  
Partes das Nações Unidas - Clima (COP 21) – Paris

O Jardim Botânico, um dos 100 mais  
importantes do mundo, é um dos  
dez jardins mais magníficos do mundo 
TOP 10 Magnificent Gardens – National Geographic



governança  participativa



comparti lhar a vida, 
par t ic ipar  da  c idade, 

construir  com amor

governança participativa



Curitiba é a prova 
concreta de que uma 

gestão inovadora, 
democrática  

e participativa  
pode, sim, 

transformar as 
nossas cidades 
em ambientes 

justos, sustentáveis, 
solidários, prósperos, 

ou, resumindo, 
mais humanos.
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  CURITIBA
PARTICIPATIVA

desenvolvimento urbano e ambiental



CANAIS ABERTOS   PA R A  O  D I Á LO G O

O programa Curitiba Participativa  

é uma inovadora e eficaz resposta 

aos desafios da administração pública 

contemporânea. Ele parte do princípio 

de que, para chegar a um resultado 

diferente é preciso, primeiro, pensar  

e agir de outra maneira.

 A transformação que precisamos  

não se faz por decreto, pelo contrário, 

ela se articula a partir de uma paciente 

abertura para a participação da 

sociedade, sem a qual – é preciso 

esclarecer definitivamente – o poder 

público não é capaz de enfrentar  

a complexidade dos desafios atuais.

CURITIBA 
PARTICIPATIVA
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Criatividade e interação  
nas redes sociais
O uso criativo e adequado das redes 
sociais melhorou a interação com o 
cidadão. A página do Facebook da 
Prefeitura tornou-se a segunda maior 
de cidade/governo da América Latina. 
As publicações da página foram vistas 
quase 280 milhões de vezes em 2015 
e provocaram a média de 80 mil 
comentários por mês. Para alcançar o 
mesmo resultado em mídia adquirida na 
televisão, por exemplo, seria necessário 
um investimento de quase R$ 14 milhões, 
em valores de dezembro de 2015.  
A Prefeitura de Curitiba não é gigante 
apenas no Facebook, mas também no 
Twitter, com 184.818 seguidores e no 
Instagram, com 86.400 seguidores, além 
de alcançar a marca de 154.082 envios de 
imagens com a hashtag #curitilover.

DENTRO E FORA DA ADMINISTRAÇÃO

Comunicação de suporte às políticas públicas
Para que o cidadão curitibano pudesse conhecer, de forma organizada, 

os diferentes serviços prestados pela Prefeitura, foi realizada em 

2015 a feira Curitiba Mostra Serviço, no Parque Barigüi. Por meio 

dela a população teve contato com o que acontece em todas as 

áreas públicas e, ao mesmo tempo, ficou sabendo quais serviços são 

realmente da alçada do poder público municipal.

Além disso, no site obras.curitiba.pr.gov.br, as pessoas têm acesso às 

obras em andamento em todas as 10 regionais, separadas por bairro.  

Um fato importante no que se refere à comunicação com o público 

interno foi o lançamento, em 2015, do jornal Agente de Curitiba, 

destinado aos 35 mil servidores.Gestão das Demandas da População
Os últimos três anos foram marcados por diversos aperfeiçoamentos nos canais de atendimento 

ao cidadão. Entre as melhorias no sistema 156 destacam-se o registro de solicitações via chat, a 

atualização da base de logradouros, dados cadastrais do cidadão e do portal. Essas melhorias, entre 

outras, trouxeram mais agilidade no atendimento e, consequentemente, aumento da quantidade de 

solicitações recebidas.

Desde 2013, as consultas e audiências públicas passaram 

a contar com a presença do prefeito e seu alcance foi 

ampliado com a efetiva utilização das redes sociais.

Democracia na prática
Curitiba prova que existem novas maneiras de pensar, 
ver, viver e administrar uma cidade, enfrentando nossos 
preconceitos, medos e limitações e derrubando o mito 
de que o gestor público, para ter eficiência, precisa ser 
autoritário e personalista. 

Iniciado em 2013, o programa Curitiba Participativa 
vem aperfeiçoando sistematicamente o conceito da 
administração deliberativa, não apenas promovendo a 
integração interna, mas abrindo efetivos canais de contato 
com a sociedade. Para isso, investiu na qualificação dos 
servidores, na melhoria dos serviços, na ampliação da 
participação popular e no aperfeiçoamento da organização 
da Prefeitura, tendo como base o diálogo, a inteligência 
coletiva, a mediação e a confiança. 

Para articular seus diversos atores, o programa  
está dividido em três eixos: gestão das demandas da 
população, participação cidadã efetiva e comunicação  
de suporte às políticas públicas.

Participação Cidadã Efetiva
Em março de 2015 foi lançado o Portal dos Conselhos,  

que torna públicas a composição, ações e legislação dos  

48 conselhos municipais. Trata-se de um espaço de diálogo  
e transparência, em direção à democracia deliberativa, 

facilitando a participação nas decisões e permitindo o 

acompanhamento efetivo da realização daquilo que foi acordado. 

No período 2013/2015 foram habilitadas 400 associações de 
bairros, democratizando o acesso a ações e serviços que exigem 

regulamentação formal do grupo. 

Casamento Vermelho
O Casamento Vermelho surgiu da interação criativa de  
duas prefeituras no Facebook. A Prefeitura do Rio de Janeiro 
comentou que gostaria de “casar” com a Prefeitura de 
Curitiba e desse pequeno gesto, multiplicaram-se boas ações. 

Para marcar o casamento, as cidades combinaram um evento 
simbólico em que os cidadãos foram convidados a doar sangue 
como presente. Nesse dia 
os bancos de sangue de 
Curitiba bateram recordes 
de doação. A lista da noiva, 
composta de 10 itens de 
ações sociais, foi preenchida 
várias vezes por mais de 
60 empresas. A ação teve 
ampla cobertura nacional, 
aproximou as duas cidades  
e espalhou o bem para  
quem mais precisa. 

Implantação de um novo modelo de atendimento nas  

Ruas da Cidadania, mais acolhedor, eficaz e resolutivo. 



Medidas de austeridade 
Com planejamento, boa administração, transparência 

e criatividade, Curitiba conseguiu enfrentar a crise 

e equacionar a difícil situação financeira em que se 

encontrava. 

Um dois destaques foi o Programa de Melhoria da Receita 

e do Gasto Público que, até fevereiro de 2016, economizou 
cerca de R$ 1,036 bilhão.

• Extinção de 5 secretarias 

• Redução de veículos da frota municipal

• Redução de passagens aéreas e hospedagens 

• Redução de gastos com horas extras 

• Redução em telefonia e limpeza 

• Economia de materiais de consumo 

• Maior produtividade nos contratos de alimentação

Aperfeiçoamento da estrutura e 
funcionamento 
Para efetivar a execução das ações previstas no plano 

de governo foram instalados nove colegiados regionais 
e indicados seus titulares e suplentes, escolhidos entre 

membros da comunidade e setores da PMC.

Do ponto de vista do ajuste estrutural destaca-se, desde 

2013, a extinção de cinco secretarias e a junção da Seplan 

com a SMAD para a criação da Seplad, a instalação 
da Administração Regional Tatuquara e a criação da 
Secretaria de Informação e Tecnologia (SIT), cujo 

objetivo é recuperar a capacidade própria da Prefeitura de 

pensar, gerir e desenvolver ações nessa área estratégica.

Subprefeituras
2013 - Visando à elaboração de proposta de criação das 

Subprefeituras para Curitiba, reuniões intersetoriaisforam 

realizadas quinzenalmente.

2014 - Elaborou a proposta de criação, estrutura e 

funcionamento das Subprefeituras.

2015 – Escrita do decreto e aprovação interna - 

transformação das Administrações Regionais em 

Subprefeituras.

2016 – Publicação do Decreto nº 831/2016 - de 26 

de agosto de 2016 estabelece as diretrizes gerais de 

implantação e funcionamento das Subprefeituras; 

substituirão gradativamente as Administrações Regionais, 

permanecendo sob a coordenação, o planejamento, a 

supervisão e o controle da Secretaria do Governo Municipal.
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Os programas de governo reúnem as prioridades em 

resposta aos grandes desafios: redução da pobreza, 

melhoria do padrão de vida da população e elevação da 

qualidade ambiental da cidade.

Planejamento e Gestão das 
Políticas Públicas
O Planejamento e Gestão de Políticas Públicas 
monitora, avalia e adequa as ações dos diferentes 

programas de governo e projetos e repassa aos 

coordenadores as tendências, dificuldades e avanços 

de cada um. As avaliações são quadrimestrais, 

e direcionam os gestores para providências 
necessárias.

Ganha destaque, em 2015, a criação da 
Regional doTatuquara, Decreto Municipal  
n.º 1.084/2015, inaugurada em 14 de 
novembro, estabelecendo uma nova divisão 
territorial da cidade e levando os serviços 
públicos para próximo daquela população.



Cidade Inteligente 
Aplicação intensiva das tecnologias 
para transformar as condições de 
vida na cidade, integrando, por meio 
de uma plataforma viabilizadora, 
as ações dos diversos setores 
da administração pública como 
mobilidade, urbanização, habitação, 
saúde, educação, trabalho e renda, 
segurança, meio ambiente, entre 
outros. A Cidade Inteligente viabiliza 
uma forma de governança pública 
que inclui os cidadãos, seja na defesa 
de seus interesses, seja no exercício 
de seus direitos e obrigações, seja 
no engajamento social, que permite 
a construção de uma nova relação 
entre os cidadãos e o Município. 

Pessoas 
Capacitação de 74 servidores municipais de carreira nos cursos 

de Especialização lato sensu em Gestão Pública de Tecnologia 

da Informação e Comunicação e de Aperfeiçoamento em 

Gestão Pública de TIC, o primeiro em parceria com a PUCPR.

Modernização
Elaboração de projeto de modernização de infraestrutura por 

meio de financiamento junto ao Programa PMAT/BNDES, no 

valor de R$ 84 milhões contemplando: 

Infraestrutura tecnológica
• Aquisição de Data Center;

• Rede Corporativa de alta velocidade em 98% dos  

órgãos/unidades da PMC com 85% de acesso à internet  

de alta velocidade;

• Contratação de Fábrica de Software para modernização  

dos Sistemas de informação, com as seguintes iniciativas: 

• Plataforma Cidadã de relacionamento com a prefeitura, 

viabilizando a oferta de melhores serviços, com maior 

transparência e redução dos custos de atendimento. 

• Gestão Territorial por meio de acesso às informações 

georreferenciadas. 

• Automação de Processos para a melhoria contínua  

no atendimento ao cidadão.

• Gestão Tributária com visão integrada da administração 

tributária do município.
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Resultados relevantes para a Cidade:
Utilização de TIC no Governo Municipal, a partir da concepção de uma Cidade Inteligente;

Retomada da Governança de TIC por parte do quadro permanente da Prefeitura de Curitiba;

Criação da Secretaria de Informação e Tecnologia (SIT);

Formação de 74 servidores em gestão estratégica de TIC na administração pública;

Contratação de financiamento de R$ 84 milhões junto ao PMAT/ BNDES para projetos  
estruturantes de infraestrutura de TIC para o Município;

Nova política de TIC para o Município;

Aprimoramento da gestão dos contratos de TIC, gerando economias da ordem de R$ 334 milhões;

Abertura dos dados do Município;

Parceria com a comunidade no desenvolvimento de aplicativos de interesse da Cidade, por meio do  
projeto Curitiba Colabora, reconhecido e premiado em fóruns nacionais de TIC na Administração Pública;

Parcerias com as Universidades locais e com organizações internacionais e realização de três Hackathons como 
instrumento de fomento ao desenvolvimento colaborativo de soluções tecnológicas para uma Cidade Inteligente.

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm desempenhado um papel 
determinante na transformação de diversos setores da atividade humana, desde as 
relações interpessoais, com as redes sociais, até setores inteiros da economia.”

A Administração Municipal de Curitiba retomou a capacidade de exercer a 
governança do uso de tecnologia pela Prefeitura

A  SIT foi criada em abril de 2014 para planejar e 
restabelecer a governança do uso de Tecnologia da 
Informação e Comunicação -  TIC na Prefeitura. 

Secretaria de Informação e Tecnologia
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A melhoria dos serviços de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação propiciou 
economia superior a  
R$ 55 milhões de  
2013 a 2016.



APOIO  ÀS  TECNOLOGIAS    INOVADO RAS

Outros programas e ações
Foram estruturadas novas características desejáveis para o Projeto de Ruas 
Digitais. O estágio atual é de relacionamento e interação com o mercado, para 

discussão e validação de um novo modelo de negócio que assegure a viabilização 

e a sustentabilidade do projeto.

A expansão da Rede Urbana Digital para potencializar a Economia Criativa está 

em andamento, integrada ao plano de desenvolvimento econômico da cidade.

Em 2015, o Portal de Dados Abertos, derivado do projeto de Administração 

Eletrônica, apresentou um aumento de 130% nas bases disponibilizadas, quando 

lançado, em 2014, eram disponibilizadas 14 bases; hoje são 24. Destaque ainda 

para a  proximidade com movimentos de hackativismo cívico, como o Code for 

Curitiba/Code for Brazil, que já produziu aplicativos para a cidade a partir dos 

dados abertos da Prefeitura.

Outra iniciativa que contou com a participação ativa da SIT em sua formulação 

e implementação é o Projeto Linha Verde. Coordenado pela Secretaria de 

Planejamento e Administração, com apoio de diversos órgãos da Prefeitura e 

parceiros externos, o projeto visa aproveitar o esforço de requalificação urbana da 

antiga BR-116 e o seu entorno para criar um laboratório vivo (living lab) de tecnologias 

urbanas inovadoras, integrado ao projeto Curitiba Cidade Inteligente.

Ações estratégicas da SIT 
Cabe destacar o fortalecimento do papel articulador da Prefeitura no ecossistema 
de empreendedorismo em TIC, principalmente pela realização dos Hackathons - 
maratonas de desenvolvimento de aplicativos.

Maior evento do gênero no sul do país e um dos três maiores do Brasil, a edição 
de 2015 proporcionou 40 horas de desafios e palestras abrangendo temas 
relacionados a smart city, desenvolvimento cívico e empreendedorismo. 

Foram produzidos 20 aplicativos (Apps), dos quais pelo menos oito têm grande 
potencial para chegar ao mercado. Em 2014 foram 17 equipes que desenvolveram 
17 aplicativos.
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Política de dados abertos, com as bases disponibilizadas no portal  
http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/

Hackathons: três edições de uma maratona de programação para 
desenvolvimento de aplicativos para a cidade de Curitiba como oportunidade 
de motivar e estimular o engajamento cívico de jovens por meio da tecnologia. 

Parcerias com Universidades locais e entidades internacionais  
para desenvolvimento de tecnologias voltadas a cidades inteligentes

Parceria com Code for Curitiba (grupo de hackers cívicos) para o 
desenvolvimento voluntário de soluções de aplicativos para uso da população.

Transparência e Participação



Planos de Carreira
Os novos planos de carreira corrigiram distorções acumuladas e tiveram a 
adesão de 99,48% dos profissionais do magistério, 98,4% dos professores 
da educação infantil e 99% dos guardas municipais.

Além de avanços salariais imediatos, o plano garantiu aos guardas uma 
trajetória permanente de ganhos até a aposentadoria, com regras claras na 
mudança de atuação para supervisor e inspetor.

Para os professores, tornou possível alcançar o teto da carreira com 
25 anos de serviço e aumentos diferenciados àqueles que atingirem as 
referências IV e XIV, estimulando a permanência na rede. O avanço linear, 
de 2,1%, agora é anual.

Os educadores dos CMEIs passaram a ser reconhecidos como professores 
e têm assegurados todas os direitos da carreira, entre eles a aposentadoria 
especial aos 25 anos. 

Concursos
Foram também realizados diversos concursos públicos para áreas 
relevantes, tais como Guarda Municipal, Procurador, Médico e Profissional 
do Magistério – Docência II, nas matérias de Ciências, Educação Artística, 
Educação Física, Geografia, História, Inglês e Português. As nova 
nomeações atingiram o maior número em 2014, com 1561 novos servidores. 
Em 2013, 1006 e em 2015, 165.

Aperfeiçoamento
Entre as diretrizes básicas na valorização do servidor é importante destacar 
a oferta de diversas oportunidades de aperfeiçoamento, formação e 
desenvolvimento profissional, entre elas a da Escola Metropolitana de 
Administração Pública – EAP.
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SERVIDOR VALORIZADO, 
MELHOR SERVIÇO À 
POPULAÇÃO

RH Criativo
O programa RH Criativo, além de proporcionar 
opções de convívio e lazer, incentiva os 
servidores a se aprimorarem nas mais diversas 
artes. Destacam-se os projetos Conversa com 
Verso e Prosa, o Cine Clube, o Vocal CriatiVoz, 
o Concurso de Poesias e a Mostra da Canção. 
No final de 2015, o RH Criativo criou, produziu 
e levou aos palcos um grande evento reunindo 
música, literatura, teatro e artes plásticas 
produzidas por servidores. O espetáculo atraiu 
milhares de pessoas ao Teatro Guaíra. 

Em 2016, o RH Criativo 
ganhou o Prêmio 
ESARH 2016, da 
Associação Brasileira 
de Recursos Humanos, 
entidade que destaca 
a cada dois anos as 
melhores práticas em 
gestão de pessoas e 
responsabilidade social 
da América Latina.

PRÊMIO
PARA CURITIBA    

Valorização do servidor  
desde o primeiro dia da gestão. 

A significativa série de mudanças começou com  
a elevação do piso salarial de R$ 711,00 para  
R$ 1.100,00. O aumento recuperou perdas salariais  
de carreiras que acumulavam elevado histórico  
de defasagem e beneficiou 3,5 mil servidores. 

O PPQ - Programa de Produtividade e Qualidade  
- foi incorporado ao salário de 14 mil servidores,  
em 84 cargos, representando ganhos reais de até 35%.  
Os cargos sem PPQ ou os beneficiados com leis 
específicas - 17 mil servidores - receberam abono salarial.

O aumento de 38,49% na faixa salarial limite para  
o auxílio-refeição incluiu milhares de funcionários. E o 
benefício foi estendido a 4 mil profissionais do magistério.

A Prefeitura adequou a estrutura salarial ao nível  
de escolaridade de ingresso nos cargos, possibilitando 
uma evolução nos valores médios dos vencimentos 
básicos de 34,27% a 66,42%. Além disso, tomou a 
iniciativa de criar novos planos de carreira para guardas 
municipais, profissionais do magistério e profissionais  
da educação infantil, proporcionando aumentos  
de 30% a 80%, dependendo da trajetória - emprego.

Reajuste salarial acumulado por gestão

30,19%

2013-2016

28%

2009-2012

23%

2005-2008

24,38%

2001-2004

15,68%

1997-2000

 Janeiro 2013      R$ 3.235,48

Abril 2016     R$ 5.302,47

Evolução da média salarial

63,9%

Inflação do período/IPCA       28%

Essa política de valorização recompôs perdas, 
fortaleceu o vencimento básico e ampliou as 
vantagens permanentes, em detrimento de 
benefícios variáveis, gerando ganhos salariais 
médios de 63,9% ao conjunto dos servidores.

Saúde do servidor

O Instituto Curitiba de Saúde (ICS) realizou, apenas 
nos últimos 12 meses, quase 400 mil consultas 
ambulatoriais, mais de 10.373 internamentos 
hospitalares e atendeu cerca de 450 mil consultas 
eletivas (centro de saúde próprio e rede contratada).

Há também constantes atividades de prevenção 
destinadas a grupos específicos como os programas 
Antitabagismo, Gestantes e Nascer e Boa Vida 
(voltado às pessoas com mais de 60 anos).

No que diz respeito à efetividade das ações, um bom 
exemplo é que partir de 2014 houve a ampliação do 
Serviço de Tele atendimento, que passou a operar 24 
horas por dia, inclusive feriados e finais de semana, 
trazendo mais comodidade no agendamento de 
consultas, assim como orientações aos usuários 
e 158 prestadores de serviços. A implantação da 
confirmação prévia de consulta por telefone nas 
especialidades com maior número de faltosos, 
associado a outras ações administrativas, trouxe uma 
redução em 28,1% no número de consultas perdidas.



O desempenho das pastas frente às políticas de Administração, Planejamento, 

Recursos Humanos, Finanças, Jurídica, de Comunicação, de Informação e 

Tecnologia, entre outras atreladas à gestão administrativa da Prefeitura foi 

evidenciado de forma significativa pelo reconhecimento externo, expresso  

em premiações e referências ou em informações comparativas.

PRÊMIOS E 
REFERÊNCIAS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 2016
Secretaria Municipal da Educação: Departamento de Ensino Fundamental – EF/SME

Equidade
Coordenadoria de Políticas Educacionais para Jovens e Adultos (COPEJA) – Projeto CEREJA (Centro 
Regional de Educação de Jovens e Adultos).

1º lugar em Governança e em Urbanismo no ConnectedSmartCities
O ranking é elaborado pelas empresas Sartor e Urban Systems Consultori, com base na avaliação de 73 
diferentes indicadores em 11 temas. Curitiba já havia obtido o primeiro lugar em Governança em 2015. Agora, 
ao conquistar o primeiro lugar também no eixo Urbanismo, subiu duas posições e se tornou a terceira cidade 
brasileira no ranking geral de cidades inteligentes. Curitiba se destacou ainda como a primeira colocada entre 
as cidades da Região Sul, onde venceu também nos eixos Mobilidade, Urbanismo e Meio Ambiente.

Prêmio Conip
O projeto Curitiba Colabora foi o vencedor do Prêmio Excelência em Inovação na Gestão Pública na categoria 
Gestão Colaborativa, anunciado durante a 22ª edição do Congresso de Inovação e Informática na Gestão 
Pública (CONIP) 2016, realizado em São Paulo. O Prêmio Conip é um reconhecimento às iniciativas no uso 
da tecnologia da informação voltadas à melhoria dos serviços públicos. Concorrem propostas inovadoras e 
iniciativas de sucesso de órgãos públicos, ONGs e fundações do setor. O projeto Curitiba Colabora consiste 
em um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento colaborativo de soluções para Cidades Inteligentes, 
desenvolvido pela Secretaria de Informação e Tecnologia (SIT).

Prêmio ESARH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos
A Prefeitura foi premiada na categoria Valorização da Convivência pelo programa RH Criativo, da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos, criado em 2013 para estreitar o contato com o servidor público municipal 
por meio de atividades culturais e esportivas. Além de abrir oportunidades de socialização e lazer aos 
profissionais, o programa dá a eles o incentivo necessário para aprimorarem sua expressão nas mais diversas 
linguagens artísticas.

2016  

Melhor Cidade do Brasil
A agência classificadora Austin Rating e a revista IstoÉ concederam a Curitiba os prêmios de Melhor Cidade 
do Brasil, Melhor Cidade de Grande Porte e Melhor Cidade no quesito Mercado de Trabalho. A premiação 
ocorreu em setembro de 2015, após estudo que avaliou 212 indicadores relacionados às áreas social, 
econômica, fiscal e digital, com foco na igualdade das oportunidades entre os habitantes das cidades. Foram 
avaliados 5.565 municípios do País. 

Melhor Governança ConnectedSmartCities
Em agosto de 2015, o prefeito Gustavo Fruet recebeu o troféu ConnectedSmartCities de melhor governança, 
atribuído a Curitiba por um estudo que envolveu 700 cidades brasileiras. Na classificação geral do prêmio, 
concedido pela revista Exame em parceria com a consultoria Urban Systems, Curitiba ficou em quinto lugar, 
considerando 11 indicadores utilizados para definir as cidades mais inteligentes.

Cidade Transparente Instituto Ethos
Curitiba é a vice-líder no ranking das capitais brasileiras com melhores políticas de transparência divulgado 
pelo Instituto Ethos. A pesquisa Indicadores da Cidade Transparente é realizada por 14 entidades da 
sociedade civil, que coletam dados para responder a 129 questões-chave sobre informações disponibilizadas, 
a qualidade dos canais de informação e o funcionamento dos mecanismos de participação social.

Índice Escala Brasil Transparente
As práticas de acesso à informação da Prefeitura de Curitiba receberam nota máxima no índice criado 
pela Controladoria-Geral da União (CGU) para medir a transparência pública no País. A capital paranaense 
recebeu nota 10. Para a composição do índice Escala Brasil Transparente, a CGU estabeleceu dois critérios: 
regulamentação da Lei de Acesso e efetiva existência e atuação do Serviço de Informação ao Cidadão.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade “Nós Podemos 
Paraná” certificaram a Prefeitura de Curitiba com o selo Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que 
premia as boas práticas para o alcance das metas definidas pela ONU no ano 2000. O Município recebeu a 
certificação por dez projetos de responsabilidade social: Patrulha Maria da Penha; Saladômetro na Educação; 
Dia Mais que Especial no Comunidade Escola; o Cereja (de educação de adultos); Projeto Bullying; Roda de 
Conversa do Departamento de Políticas sobre Drogas; Programa Cão Amigo; Guarda Municipal Mirim; Teatro 
de Fantoches da Guarda Municipal e Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir.

Code For America 
A política de dados abertos de Curitiba ficou entre as mais bem avaliadas em um levantamento de iniciativas 
de transparência que pesquisou 100 cidades ao redor do mundo. A Code for America, responsável pela lista, é 
uma organização que reúne programadores e gestores de tecnologia da informação (TI) e promove projetos 
de dados abertos em diferentes esferas de governo.

Prêmio Chiara Lubich pela Fraternidade
A cidade de Curitiba recebeu no início de 2014 o Chiara Lubich pela Fraternidade, oferecido pela associação 
italiana Cittá Per La Fraternitá (Cidades Pela Fraternidade). O prêmio é concedido a cidades e governantes 
que promovem a paz, os direitos humanos, a justiça social e a fraternidade em seus atos admnistrativos.

Delta Economics Ranking
Curitiba foi classificada entre as dez melhores grandes cidades brasileiras, de acordo com ranking elaborado 
pela Delta Economics&Finance/América Econômica. A consultoria analisou 77 características dos mais de 5 
mil municípios brasileiros. O estudo levou em consideração dez variáveis: desenvolvimento, governança, bem 
estar, economia, financeira, domicílios, saúde, educação, segurança e digital.

2015  
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Elevação do Piso Mínimo  
de R$ 711,00 para R$ 1.100,00  
aumento salarial de até 55%  
para 3,5 mil servidores

Ganhos superiores à inflação 
entre 2013 e 2015, que foi de 21%. 
Todos os cargos da Prefeitura de 
Curitiba tiveram média de aumento 
no vencimento básico inicial de  
41%, chegando até a 179%

Extinção do PPQ 
Programa de Produtividade  
e Qualidade - incorporação para  
14 mil servidores de 84 cargos,  
com elevação do vencimento  
básico entre 9 e 35%

Abono salarial aos 17 mil 
servidores que não recebiam  
PPQ ou foram beneficiados com  
leis específicas de incorporação

Pisos salariais por nível de 
escolaridade de ingresso dos 
cargos, possibilitando aumentos 
salariais de 34,27% a 66,42%

Mudança nas regras para 
concessão de auxílio refeição 
para profissionais do magistério, 
beneficiando 4 mil servidores

Concursos públicos  
para Guarda Municipal, Procurador, 
Médico e Profissional do Magistério

Novos planos de carreira  
para Profissional do  
Magistério, Professor  

de Educação Infantil  
e Guarda Municipal 
- quase 100% de adesão das três 
categorias - aumento de 30% a 80% 
nos vencimentos básicos

33 audiências e consultas  
públicas com a presença do prefeito

Nova regional Tatuquara

Criação do Portal dos Conselhos

Chat no 156

Criação da Secretaria de 
Informação e Tecnologia (SIT)

Habilitação de 400 
associações de bairros

Criação do site  
obras.curitiba.pr.gov.br

Lançamento do jornal  
Agente de Curitiba

Fim dos carros  
de representação

117 novos imóveis considerados 
patrimônio histórico cultural

1.171 fiscalizações tributárias

R$ 260.708.813,70 em 
lançamentos de autos de infrações

G O V E R N A N Ç A  P A R T I C I P A T I V A2 9 0 2 9 1

C
U

R
IT

IB
A

 P
A

R
TI

C
IP

A
TI

V
A

 D
ES

TA
Q

U
ES

PREFS NAS  
REDES SOCIAIS
Segunda maior página  
no Facebook de cidade 
/governo da América Latina,  
com 710.915 seguidores

277.469.498 visualizações 
apenas de janeiro a outubro de  
2015, equivalente a R$ 13.766.547,49 
em mídia de televisão

Média de 80 mil  
comentários por mês

86.400 seguidores 
na rede social Instagram

154.082 envios de imagens  
com a hashtag #curitilover

184.818 seguidores  
na rede social Twitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinção de 5 secretarias

2 Edições Hackaton Curitiba:  
37 equipes, desenvolvimento de  
37 novos aplicativos para a cidade

2 cursos para formação  
de 80 gestores em TI

EAP: em três anos, 373 ações 
para 17 mil servidores certificados.

ICS: nos últimos 12 meses, 
395.539 consultas e 10.373 
internamentos

Aumento de 38,49% na faixa 
salarial limite para recebimento de 
auxílio-refeição

Todos os locais da prefeitura 
foram interligados por VPN 
Rede Virtual Privativa MPLS  
de alto desempenho

98% da rede corporativa  
agora dispõe de alta velocidade  
nos órgãos/unidades

85% dos locais têm acesso  
a internet de alta velocidade

Criação de 10 colegiados 
regionais
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Premia cidades que 
promovem os direitos 
humanos, a justiça social e 
a fraternidade em seus atos 
administrativos.

Prêmio Chiara Lubich
pela Fraternidade

5 escolas mantidas 
pela Prefeitura estão 
entre as 15 melhores
colocadas no Ideb.

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb)

A capital paranaense venceu 
na categoria “Qualidade de 
Vida das Cidades”. 

Hermès de 
l’Innovation

Inovação em Gestão 
Educacional

Em práticas transparentes 
na gestão de dados, a cidade 
foi uma das mais bem avaliadas 
em um estudo que pesquisou 
mais de 100 cidades ao
redor do mundo.

Code For
America 

Curitiba está entre as três 
capitais de maior potencial 
inovador no ranking do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

Cidades com Maior
Potencial Inovador

Prince Michael
International Awards

Curitiba foi destaque na 
quinta edição do prêmio 
criado pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da República.

Selo Pró-Equidade
de Gênero e Raça

Curitiba foi reconhecida 
pela criação da Reserva do 
Bugio, maior Unidade de 
Conservação Integral em 
ambiente urbano do Brasil.

Prêmio Gestor
Público Paraná

Única cidade latino-
americana incluída num 
ranking internacional de 
cidades ecológicas. 

Siemens Green
City Index

Promovido pelo Instituto 
GRPCom, Curitiba venceu 
nas categorias Prática 
Pedagógica, Mobilização 
e Compromisso.

Concurso Cultural
Ler e Pensar

De 700 cidades, Curitiba 
ficou entre as 5 cidades
mais inteligentes.

Melhor Governança
(revista Exame)

O programa Melhor em 
Casa - Curitiba, que atende 
pacientes em domicílio, 
foi vencedor na categoria 
Destaque Saúde.

Prêmio Gestor
Público Paraná

De acordo com o ranking, 
em 77 indicadores, Curitiba 
está entre as dez melhores 
grandes cidades brasileiras.

Delta Economics
Ranking

A agência Austin Rating 
e a revista IstoÉ elegeram 
Curitiba como a Melhor 
Cidade de Grande Porte e 
a Melhor Cidade no quesito 
Mercado de Trabalho. 

Melhor
Cidade do Brasil

Selo Verde de Gestão
Socioambiental Responsável

Concedido pelo Ministério 
da Cultura a dois trabalhos 
curitibanos: “Aulas de 
breaking” e “Hip hop ao 
Alcance de Todos”.

Prêmio
Cultura Hip Hop

O Conselho Federal de 
Odontologia premiou a 
cidade pela sua política 
de saúde bucal.

Prêmio Brasil
Sorridente

Prêmio InovaSUS
2015 / 2016

A campanha “Dr. Sigmundo 
e sua Turma”, voltada à 
redução e separação do lixo, 
foi selecionada pelo Ministério 
do Meio Ambiente como uma 
das melhores campanhas de 
conscientização do ano. 

Prática de Referência Educares

Curitiba recebeu do SESI a 
certificação por dez projetos

metas definidas pela ONU.

de responsabilidade social. 
O selo premia o alcance das 

Selo Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio

Realizado em Barcelona, 
premiou a cidade pelo seu 
Programa de Despoluição 
Hídrica.

World Smart 
Cities Award

O Hospital do Idoso foi a 
primeira instituição do SUS a 
atingir o nível 6 na avaliação 
que certifica o uso da
tecnologia de informação a 
favor do paciente.

Healthcare Information and
Management Systems Society

iF Design Award

Concorrendo com 5.300 
projetos de todo o mundo, 
a Tuboteca foi escolhida 
pelos maiores especialistas 
internacionais de design, 
reunidos em Hamburgo, 
na Alemanha.

Prêmio
ESARH - ABRH

Destaque internacional em 
gestão de pessoas, o Programa 
RH Criativo, da SMRH, foi 
premiado na categoria 
Valorização da Convivência.

Sebrae Prefeito
Empreendedor

O prefeito de Curitiba 
ganhou primeiro lugar na 
categoria Melhor Projeto, 
pelo programa Curitiba 
Empreendedora.

O Ministério da Educação 
considerou o Projeto Cereja 
a mais bem-sucedida 
iniciativa de redução do 
analfabetismo do país.

Medalha Paulo Freire

Nota máxima no índice criado pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
para medir a transparência pública 
no País.

Prêmio Brasil
Design Award 2016

Prêmio e-Gov 2016
Excelência em Governo

Eletrônico

Prêmio C40 City
Awards 2016

O programa Agricultura 
Urbana foi escolhido 
entre 160 projetos, de 
75 cidades do mundo.

Concedido pela AABEP e 
Ministério do Planejamento ao 
projeto de dados abertos Curitiba 
Colabora - Desenvolvimento 
Colaborativo de Smart City.

Concedido ao projeto das 
Tubotecas – mini bibliotecas 
instaladas em estações-tubo.

1º lugar em governança e 
urbanismo em ranking nacional 
elaborado pelas entidades Sartor 
e Urban Systems Consultori, 
com base em 73 indicadores.

O Portal da Transparência da 
Prefeitura de Curitiba recebeu 
nota dez do Ministério Público 
Federal (MPF), ficando à frente 
de 5.567 municípios.

O projeto Curitiba Colabora ganhou 
o Prêmio Excelência em Inovação na 
Gestão Pública, concorrendo com 
iniciativas de órgãos públicos, ONGs 
e fundações de todo o Brasil.

Concedido ao projeto de 
urbanização da Vila Acrópole, no 
Cajuru, na categoria Relevância 
Social e Urbana.

Connected 
Smart Cities 2016

Nota 10 no Ranking 
Nacional da Transparência

Prêmio Conip 2016

Selo de Mérito da 
Associação Brasileira de 

Cohabs e Agentes Públicos 
de Habitação (ABC)

Índice Escala Brasil 
Transparente

O prêmio do Ministério 
da Educação foi concedido 
pelos indicadores de 
qualidade dos CMEIs.

O selo do Instituto Chico Mendes 
atesta que Curitiba aplica princípios 
de sustentabilidade no material 
reciclável da cidade, agregando 
valor positivo às suas ações.

Concedido pelo Ministério da Saúde 
ao programa Melhor em Casa - 
Curitiba, ao projeto de acolhimento 
Porto Seguro e ao Serviço Auxiliar 
Diagnóstico e Terapia (SADT).

Cidade Transparente - 
Instituto Ethos e Índice 

Escala Brasil Transparente

A política de informação da cidade 
recebeu nota máxima em transparência 
no índice Escala Brasil. Curitiba também 
ocupa a 2a  posição no ranking das 
capitais com melhores políticas de 
transparência do Instituto Ethos. 

O projeto do semáforo para pessoas 
com mobilidade reduzida rendeu a 
Curitiba um dos prêmios de segurança 
viária mais importantes do mundo.   

Premia cidades que 
promovem os direitos 
humanos, a justiça social e 
a fraternidade em seus atos 
administrativos.

Prêmio Chiara Lubich
pela Fraternidade

5 escolas mantidas 
pela Prefeitura estão 
entre as 15 melhores
colocadas no Ideb.

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb)

A capital paranaense venceu 
na categoria “Qualidade de 
Vida das Cidades”. 

Hermès de 
l’Innovation

Inovação em Gestão 
Educacional

Em práticas transparentes 
na gestão de dados, a cidade 
foi uma das mais bem avaliadas 
em um estudo que pesquisou 
mais de 100 cidades ao
redor do mundo.

Code For
America 

Curitiba está entre as três 
capitais de maior potencial 
inovador no ranking do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

Cidades com Maior
Potencial Inovador

Prince Michael
International Awards

Curitiba foi destaque na 
quinta edição do prêmio 
criado pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da República.

Selo Pró-Equidade
de Gênero e Raça

Curitiba foi reconhecida 
pela criação da Reserva do 
Bugio, maior Unidade de 
Conservação Integral em 
ambiente urbano do Brasil.

Prêmio Gestor
Público Paraná

Única cidade latino-
americana incluída num 
ranking internacional de 
cidades ecológicas. 

Siemens Green
City Index

Promovido pelo Instituto 
GRPCom, Curitiba venceu 
nas categorias Prática 
Pedagógica, Mobilização 
e Compromisso.

Concurso Cultural
Ler e Pensar

De 700 cidades, Curitiba 
ficou entre as 5 cidades
mais inteligentes.

Melhor Governança
(revista Exame)

O programa Melhor em 
Casa - Curitiba, que atende 
pacientes em domicílio, 
foi vencedor na categoria 
Destaque Saúde.

Prêmio Gestor
Público Paraná

De acordo com o ranking, 
em 77 indicadores, Curitiba 
está entre as dez melhores 
grandes cidades brasileiras.

Delta Economics
Ranking

A agência Austin Rating 
e a revista IstoÉ elegeram 
Curitiba como a Melhor 
Cidade de Grande Porte e 
a Melhor Cidade no quesito 
Mercado de Trabalho. 

Melhor
Cidade do Brasil

Selo Verde de Gestão
Socioambiental Responsável

Concedido pelo Ministério 
da Cultura a dois trabalhos 
curitibanos: “Aulas de 
breaking” e “Hip hop ao 
Alcance de Todos”.

Prêmio
Cultura Hip Hop

O Conselho Federal de 
Odontologia premiou a 
cidade pela sua política 
de saúde bucal.

Prêmio Brasil
Sorridente

Prêmio InovaSUS
2015 / 2016

A campanha “Dr. Sigmundo 
e sua Turma”, voltada à 
redução e separação do lixo, 
foi selecionada pelo Ministério 
do Meio Ambiente como uma 
das melhores campanhas de 
conscientização do ano. 

Prática de Referência Educares

Curitiba recebeu do SESI a 
certificação por dez projetos

metas definidas pela ONU.

de responsabilidade social. 
O selo premia o alcance das 

Selo Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio

Realizado em Barcelona, 
premiou a cidade pelo seu 
Programa de Despoluição 
Hídrica.

World Smart 
Cities Award

O Hospital do Idoso foi a 
primeira instituição do SUS a 
atingir o nível 6 na avaliação 
que certifica o uso da
tecnologia de informação a 
favor do paciente.

Healthcare Information and
Management Systems Society

iF Design Award

Concorrendo com 5.300 
projetos de todo o mundo, 
a Tuboteca foi escolhida 
pelos maiores especialistas 
internacionais de design, 
reunidos em Hamburgo, 
na Alemanha.

Prêmio
ESARH - ABRH

Destaque internacional em 
gestão de pessoas, o Programa 
RH Criativo, da SMRH, foi 
premiado na categoria 
Valorização da Convivência.

Sebrae Prefeito
Empreendedor

O prefeito de Curitiba 
ganhou primeiro lugar na 
categoria Melhor Projeto, 
pelo programa Curitiba 
Empreendedora.

O Ministério da Educação 
considerou o Projeto Cereja 
a mais bem-sucedida 
iniciativa de redução do 
analfabetismo do país.

Medalha Paulo Freire

Nota máxima no índice criado pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
para medir a transparência pública 
no País.

Prêmio Brasil
Design Award 2016

Prêmio e-Gov 2016
Excelência em Governo

Eletrônico

Prêmio C40 City
Awards 2016

O programa Agricultura 
Urbana foi escolhido 
entre 160 projetos, de 
75 cidades do mundo.

Concedido pela AABEP e 
Ministério do Planejamento ao 
projeto de dados abertos Curitiba 
Colabora - Desenvolvimento 
Colaborativo de Smart City.

Concedido ao projeto das 
Tubotecas – mini bibliotecas 
instaladas em estações-tubo.

1º lugar em governança e 
urbanismo em ranking nacional 
elaborado pelas entidades Sartor 
e Urban Systems Consultori, 
com base em 73 indicadores.

O Portal da Transparência da 
Prefeitura de Curitiba recebeu 
nota dez do Ministério Público 
Federal (MPF), ficando à frente 
de 5.567 municípios.

O projeto Curitiba Colabora ganhou 
o Prêmio Excelência em Inovação na 
Gestão Pública, concorrendo com 
iniciativas de órgãos públicos, ONGs 
e fundações de todo o Brasil.

Concedido ao projeto de 
urbanização da Vila Acrópole, no 
Cajuru, na categoria Relevância 
Social e Urbana.

Connected 
Smart Cities 2016

Nota 10 no Ranking 
Nacional da Transparência

Prêmio Conip 2016

Selo de Mérito da 
Associação Brasileira de 

Cohabs e Agentes Públicos 
de Habitação (ABC)

Índice Escala Brasil 
Transparente

O prêmio do Ministério 
da Educação foi concedido 
pelos indicadores de 
qualidade dos CMEIs.

O selo do Instituto Chico Mendes 
atesta que Curitiba aplica princípios 
de sustentabilidade no material 
reciclável da cidade, agregando 
valor positivo às suas ações.

Concedido pelo Ministério da Saúde 
ao programa Melhor em Casa - 
Curitiba, ao projeto de acolhimento 
Porto Seguro e ao Serviço Auxiliar 
Diagnóstico e Terapia (SADT).

Cidade Transparente - 
Instituto Ethos e Índice 

Escala Brasil Transparente

A política de informação da cidade 
recebeu nota máxima em transparência 
no índice Escala Brasil. Curitiba também 
ocupa a 2a  posição no ranking das 
capitais com melhores políticas de 
transparência do Instituto Ethos. 

O projeto do semáforo para pessoas 
com mobilidade reduzida rendeu a 
Curitiba um dos prêmios de segurança 
viária mais importantes do mundo.   
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Premia cidades que 
promovem os direitos 
humanos, a justiça social e 
a fraternidade em seus atos 
administrativos.

Prêmio Chiara Lubich
pela Fraternidade

5 escolas mantidas 
pela Prefeitura estão 
entre as 15 melhores
colocadas no Ideb.

Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb)

A capital paranaense venceu 
na categoria “Qualidade de 
Vida das Cidades”. 

Hermès de 
l’Innovation

Inovação em Gestão 
Educacional

Em práticas transparentes 
na gestão de dados, a cidade 
foi uma das mais bem avaliadas 
em um estudo que pesquisou 
mais de 100 cidades ao
redor do mundo.

Code For
America 

Curitiba está entre as três 
capitais de maior potencial 
inovador no ranking do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

Cidades com Maior
Potencial Inovador

Prince Michael
International Awards

Curitiba foi destaque na 
quinta edição do prêmio 
criado pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da República.

Selo Pró-Equidade
de Gênero e Raça

Curitiba foi reconhecida 
pela criação da Reserva do 
Bugio, maior Unidade de 
Conservação Integral em 
ambiente urbano do Brasil.

Prêmio Gestor
Público Paraná

Única cidade latino-
americana incluída num 
ranking internacional de 
cidades ecológicas. 

Siemens Green
City Index

Promovido pelo Instituto 
GRPCom, Curitiba venceu 
nas categorias Prática 
Pedagógica, Mobilização 
e Compromisso.

Concurso Cultural
Ler e Pensar

De 700 cidades, Curitiba 
ficou entre as 5 cidades
mais inteligentes.

Melhor Governança
(revista Exame)

O programa Melhor em 
Casa - Curitiba, que atende 
pacientes em domicílio, 
foi vencedor na categoria 
Destaque Saúde.

Prêmio Gestor
Público Paraná

De acordo com o ranking, 
em 77 indicadores, Curitiba 
está entre as dez melhores 
grandes cidades brasileiras.

Delta Economics
Ranking

A agência Austin Rating 
e a revista IstoÉ elegeram 
Curitiba como a Melhor 
Cidade de Grande Porte e 
a Melhor Cidade no quesito 
Mercado de Trabalho. 

Melhor
Cidade do Brasil

Selo Verde de Gestão
Socioambiental Responsável

Concedido pelo Ministério 
da Cultura a dois trabalhos 
curitibanos: “Aulas de 
breaking” e “Hip hop ao 
Alcance de Todos”.

Prêmio
Cultura Hip Hop

O Conselho Federal de 
Odontologia premiou a 
cidade pela sua política 
de saúde bucal.

Prêmio Brasil
Sorridente

Prêmio InovaSUS
2015 / 2016

A campanha “Dr. Sigmundo 
e sua Turma”, voltada à 
redução e separação do lixo, 
foi selecionada pelo Ministério 
do Meio Ambiente como uma 
das melhores campanhas de 
conscientização do ano. 

Prática de Referência Educares

Curitiba recebeu do SESI a 
certificação por dez projetos

metas definidas pela ONU.

de responsabilidade social. 
O selo premia o alcance das 

Selo Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio

Realizado em Barcelona, 
premiou a cidade pelo seu 
Programa de Despoluição 
Hídrica.

World Smart 
Cities Award

O Hospital do Idoso foi a 
primeira instituição do SUS a 
atingir o nível 6 na avaliação 
que certifica o uso da
tecnologia de informação a 
favor do paciente.

Healthcare Information and
Management Systems Society

iF Design Award

Concorrendo com 5.300 
projetos de todo o mundo, 
a Tuboteca foi escolhida 
pelos maiores especialistas 
internacionais de design, 
reunidos em Hamburgo, 
na Alemanha.

Prêmio
ESARH - ABRH

Destaque internacional em 
gestão de pessoas, o Programa 
RH Criativo, da SMRH, foi 
premiado na categoria 
Valorização da Convivência.

Sebrae Prefeito
Empreendedor

O prefeito de Curitiba 
ganhou primeiro lugar na 
categoria Melhor Projeto, 
pelo programa Curitiba 
Empreendedora.

O Ministério da Educação 
considerou o Projeto Cereja 
a mais bem-sucedida 
iniciativa de redução do 
analfabetismo do país.

Medalha Paulo Freire

Nota máxima no índice criado pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
para medir a transparência pública 
no País.

Prêmio Brasil
Design Award 2016

Prêmio e-Gov 2016
Excelência em Governo

Eletrônico

Prêmio C40 City
Awards 2016

O programa Agricultura 
Urbana foi escolhido 
entre 160 projetos, de 
75 cidades do mundo.

Concedido pela AABEP e 
Ministério do Planejamento ao 
projeto de dados abertos Curitiba 
Colabora - Desenvolvimento 
Colaborativo de Smart City.

Concedido ao projeto das 
Tubotecas – mini bibliotecas 
instaladas em estações-tubo.

1º lugar em governança e 
urbanismo em ranking nacional 
elaborado pelas entidades Sartor 
e Urban Systems Consultori, 
com base em 73 indicadores.

O Portal da Transparência da 
Prefeitura de Curitiba recebeu 
nota dez do Ministério Público 
Federal (MPF), ficando à frente 
de 5.567 municípios.

O projeto Curitiba Colabora ganhou 
o Prêmio Excelência em Inovação na 
Gestão Pública, concorrendo com 
iniciativas de órgãos públicos, ONGs 
e fundações de todo o Brasil.

Concedido ao projeto de 
urbanização da Vila Acrópole, no 
Cajuru, na categoria Relevância 
Social e Urbana.

Connected 
Smart Cities 2016

Nota 10 no Ranking 
Nacional da Transparência

Prêmio Conip 2016

Selo de Mérito da 
Associação Brasileira de 

Cohabs e Agentes Públicos 
de Habitação (ABC)

Índice Escala Brasil 
Transparente

O prêmio do Ministério 
da Educação foi concedido 
pelos indicadores de 
qualidade dos CMEIs.

O selo do Instituto Chico Mendes 
atesta que Curitiba aplica princípios 
de sustentabilidade no material 
reciclável da cidade, agregando 
valor positivo às suas ações.

Concedido pelo Ministério da Saúde 
ao programa Melhor em Casa - 
Curitiba, ao projeto de acolhimento 
Porto Seguro e ao Serviço Auxiliar 
Diagnóstico e Terapia (SADT).

Cidade Transparente - 
Instituto Ethos e Índice 

Escala Brasil Transparente

A política de informação da cidade 
recebeu nota máxima em transparência 
no índice Escala Brasil. Curitiba também 
ocupa a 2a  posição no ranking das 
capitais com melhores políticas de 
transparência do Instituto Ethos. 

O projeto do semáforo para pessoas 
com mobilidade reduzida rendeu a 
Curitiba um dos prêmios de segurança 
viária mais importantes do mundo.   

Premia cidades que 
promovem os direitos 
humanos, a justiça social e 
a fraternidade em seus atos 
administrativos.

Prêmio Chiara Lubich
pela Fraternidade
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colocadas no Ideb.
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Vida das Cidades”. 
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l’Innovation
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que esses caminhos abertos 
continuem seguindo em 

direção à Curit iba 
 mais humana




