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826 PRODUTOS MONITORADOS

Realizados Atrasados Em Alerta Previstos Concluídos

DESEMPENHO GERAL DOS PRODUTOS



Mutirões atenderam pessoas nas

especialidades médicas,

diminuindo a fila de espera de 173

mil cidadãos.

Regularização na oferta de

medicamentos e insumos.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Aplicativo SAÚDEJÁ para celulares evita filas

de madrugada em postos de saúde e conquista

prêmio internacional de cidades inteligentes.

O Escute o Seu Coração cria uma

linha de cuidado especial,

estimulando estilos de vida

saudáveis e a prevenção de

doenças cardiovasculares.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Redução do número de óbitos em

menores de 01 ano quando

comparado com o ano anterior.

Saúde bucal de Curitiba é

bicampeã em prêmio nacional de

Odontologia.Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Abertura da UPA Tatuquara e UPA CIC.

Reabertura do Hospital São Vicente e 

melhorias na Maternidade Bairro Novo.

Foram abertos 287 novos

leitos hospitalares e 57

leitos de UTI .



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Inauguração da Unidade de

Saúde Jardim Aliança.

Ampliação e renovação da

frota do SAMU: 22

ambulâncias.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Desde início da gestão foram

realizados quatro Levantamentos

de Índice para Aedes aegypti

(LIRAa).

Curitiba apresentou índice de 0% 

de infestação nos levantamentos 

realizados.



Com grande aceitação por parte

da população, os resultados da

BALADA PROTEGIDA são

reflexos das parcerias

establecidas, aperfeiçoamento

das operações e ampliação da

área de abrangência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA  E TRÂNSITO 



57 novos profissionais foram

incorporados à Guarda

Municipal e, está em andamento

a convocação de mais 170

guardas para 2019.

Defesa Social reduz as ocorrências de danos

com o estabelecimento de áreas prioritárias

de atuação e com readequações operacionais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA  E TRÂNSITO 



Projeto Curitiba Cidade Inteligente e

Segura – MURALHA DIGITAL, que

objetiva melhorar a segurança e a

qualidade de vida da população.

Pretende-se ainda modernizar os

serviços de trânsito e a segurança

pública, processando informações em

tempo real.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA  E TRÂNSITO 



Curitiba é referência para outras

cidades da região metropolitana

pelo sistema de proteção e

Defesa Civil.

Ônibus Intervidas, atendimento e

encaminhamento de Pessoas em

situação de rua para reinserção

na Rede Psicossocial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA  E TRÂNSITO 

Diversas atividades são

desenvolvidas em escolas para

afastar crianças e adolescentes do

risco das drogas e Lançamento

Projeto Instituto Shogun Rua.



Nova Morada – Vida Nova oferece

moradia e oportunidades de

recomeço, 09 usuários do serviço

conseguiram sua autonomia por

terem sido reinseridos no mundo

do trabalho e alugar imóvel.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA  E TRÂNSITO 



FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Expresso Solidariedade

As pessoas em situação de rua

têm um novo espaço para se

alimentar.

• Implantação da “Central de 

Encaminhamento Social - CES 

24 Horas. 

• Implantadas oficinas 

socioeducativas, de 

informática, canto e serestas, 

artesanato, educomunicação e 

reciclagem de papel, nos 

Centros Pop. 



FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Acompanhamento de 3600 famílias 

com alto índice de vulnerabilidade, 

em acompanhamento social 

intersetorial

Projeto Gastronomia 

Sustentável em  parceria com a 

FAS ajuda pessoas em situação 

de vulnerabilidade social.



FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Mutirões Sociais nas Praças, com

atendimentos à pessoas em situação de

rua, que oportunizam encaminhamento

para serviços ofertados pela rede

socioassistencial de proteção social.

O espaço para acolhimento Plínio

Tourinho que funcionava durante a

Ação Inverno – Curitiba que Acolhe, foi

readequado e atenderá como Casa de

Passagem, ininterruptamente.



FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

• Implantação do projeto de

captação ativa de vagas no

SINE.

• Implantação do agendamento 

eletrônico de todos os serviços 

do SINE. 



FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

1ª Corrida Municipal Contra o Trabalho Infantil, realizada pela FAS e a 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

Foto: Ricardo Marajó/FAS



Linhas do Conhecimento recebeu o Prêmio Sesi Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2 CMEIs construídos e

inaugurados por esta

gestão com investimentos

superiores a R$5,3

milhões.

12 novos CMEIs entregues em

2016 que só entraram em

funcionamento nesta gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Laboratório Pedagógico de

Inovação, o Lapi - 10º espaço

maker da cidade e funcionará como

oficina de criatividade e criação de

protótipos.

Faróis do Saber e Inovação, com

espaço maker com impressora 3D,

o local é uma oficina de inovação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Profissionais e comunidade aprovam

modelo inovador da Semana

Pedagógica - Expo Educação.

IV Fórum de Gestores da

Secretaria Municipal da

Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Curitiba atingiu a meta de

atendimento na educação integral

em metade das escolas da rede.

Profissionais da rede municipal

terão bolsa integral para

estudar Pedagogia

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Veredas Formativas - novo

programa de formação de

profissionais.

Todas as 185 Escolas Municipais e

219 CMEIs estão utilizando as Salas

de Aula GOOGLE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Inauguração de novo

equipamentos, Clubes da Gente

Santa Felicidade e Boa Vista e

CIEs Cajuru e CIC.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, 

LAZER E JUVENTUDE 

Lançamento do programa

Escola+Esporte = 10 (EE10)

crianças no contraturno

escolar, parceria SME e SMELJ.



Jogos do Piá levam pais e filhos para

brincar em ruas, parques e praças.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER 

E JUVENTUDE 

Curitiba é Tricampeã dos Jogos

da Juventude do Paraná e

Hexacampeã dos Jogos Abertos

Paradesportivos.



SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER 

E JUVENTUDE 

Copa Curitiba

Paradesportiva

reúne atletas de

alto rendimento em

Curitiba.

Gangorra, balanço, tirolesa e skate

adaptado passam a integrar as

atividades de esporte e lazer

preparadas pela SMELJ.



SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, 

LAZER E JUVENTUDE Recorde de projetos beneficiados

pela Lei de Incentivo ao Esporte.

A 2ª Virada Esportiva reuniu 65

mil pessoas em mais de 220

atividades de 74 modalidades

diferentes em todas as ARs.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

Lançamento do Pavilhão Étnico para resgatar e

valorizar diversidade dos povos que formam Curitiba.

Lançamento Artes e Patrimônio – Ônibus da Cultura.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

Projeto MusicaR (Conservatório

de Musica de Curitiba) oferece

aulas e oficinas de sensibilização

musical para estudantes.

Prefeitura de Curitiba dobrou

o repasse ao Fundo Municipal

da Cultura com o valor total

de 5 milhões



FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

Show de João Bosco marcou

reabertura do Teatro do Paiol.

Concerto de Arthur Moreira

Lima e crianças do MusicaR

na Regional Cajuru.

Bienal de Quadrinhos é o

maior evento de quadrinhos do

sul do país.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

Lançamento da Praça do Circo para

espetáculos em espaços públicos.

Restauro do Bondinho da Rua XV.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

Igreja N. S. da Glória restaurada.

Programa Rosto da Cidade

dá início à recuperação 

urbana do Centro.



FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

Exposição Tomie Ohtake em

Curitiba celebra os 110 anos da

imigração Japonesa.



Reabertura do Restaurante

Popular do Capanema amplia o

atendimento à população.

Renovação de 33 unidades do

Armazém da Família com reformas

e ampliação do mix de produtos.

SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO



SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Sucos do Vale do Ribeira estão

sendo vendidos nos Armazéns

da Família e serão incluídos na

merenda escolar.

O programa Horta do Chef, Projeto

do Tatuquara foi finalista na

categoria Ambiente Urbano, do

World Smart City Awards.



SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Aumento de renda de acesso às

compras faz número de

cadastrados para comprar nos

Armazéns da Família cresce 11%.

Reinauguração dos Armazéns da Família de

Mandirituba, Agudos do Sul, Almirante

Tamandaré e Bocaiúva do Sul.



SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Doação de alimentos dos

sacolões reduz desperdício e

ajuda 121 instituições.

Campanha “Comida de Verdade”

estimula curitibano a adotar

alimentação saudável.



Projeto Moradias Nilo é premiado no Fórum Nacional de Habitação,

na categoria Conjuntos Habitacionais com Certificação Tecnológica.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CURITIBA

Disponibilizados 2.051 títulos de propriedades.

Entregues 643 unidades habitacionais.



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CURITIBA

45 novas casas no Moradias Maringá, no bairro Cachoeira.

Decreto reduz pela metade a taxa para 

regularização de moradia em área social.

19 famílias receberam casas no Moradias Faxinal. 



Conjuntos da Cohab com geração de energia solar -

COHAB SOLAR. 26 casas, no Santa Cândida,

equipadas com painéis fotovoltaicos.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CURITIBA



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CURITIBA

Um intenso trabalho com foco

na regularização de terrenos

irregulares foi um

compromisso firmado pelo

prefeito Rafael Greca quando

assumiu a PMC.

Entrega 2.337 lotes regularizados 

na Vila Verde. 



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CURITIBA

Retomada de 200

Unidades habitacionais

em 03 empreendimentos

distintos que estavam

com obras paralisadas na

gestão anterior.



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CURITIBA

Lançamento do livro sobre a 

história da COHAB-CT, escrito 

por uma ex-funcionária da 

Companhia.



CURITIBA S.A. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA

A finalização do convênio com a

COHAB e a emissão da procuração

específica, possibilitou o início dos

processos de transferência de

titularidade dos imóveis irregulares

localizados na região denominada

Vila Verde.

Foram regularizados pela

Companhia 167.999,58 m² de área,

beneficiando 23 empresas e a

legalidade de 09 ruas em projetos

de regularização.



Realizadas 05 carrinhadas com os catadores do

Ecocidadão para sensibilizar a população quanto à

adequada separação de resíduos e envio dos

recicláveis para as associações.

Campanhas educativas

para separação e

reciclagem de lixo em

Curitiba é destaque em

simpósio da Unesco.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 



O Memorial do Rio

Iguaçu, passou a ser

também um Centro de

Educação Ambiental.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Reabertura e inauguração da sala de educação

ambiental do Jardim Botânico de Curitiba.



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

Campanha sobre cuidados para

evitar H1N1.

Campanhas: IPTU e VIVA CURITIBA 

(aniversário de Curitiba).



Eventos realizados no Vale do Pinhão:

promovem o empreendedorismo e o

ambiente para fazer negócios em Curitiba.

AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO

Maior evento de cidades

inteligentes do mundo, que

terá continuidade em 2019.



AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO

Reestruturação do Programa

Bom Negócio – Vale do Pinhão,

nova versão do programa voltada

agora ao fomento da inovação.

O Espaço Empreendedor

Fazendinha/Portão recebeu o

Selo Bronze de Referência em

Atendimento do Sebrae/PR.



AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO

Semana MEI, o compromisso do

município de incentivar a

formalização de mais

empreendedores em Curitiba.

Prêmio Empreendedora Curitibana,

reconhece as mulheres

empreendedoras da cidade e

inspira novos negócios liderados

por elas.



AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO

Curitiba conquistou o título de

cidade mais inteligente e

conectada do país, segundo o

ranking Connected Smart Cities

2018.

Aprovação da Lei de Inovação,

que prevê uma série de

instrumentos para fazer o setor

avançar na capital.



INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Primeira loja da rede #CuritibaSuaLinda inaugurada no

Palacete Wolf, souvenirs artesanais com temas da capital.



INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Fortalecimento e divulgação intensa

do Calendário Anual eventos como

gerador de fluxo turístico.

Estande próprio no Salão

Paranaense de Turismo - ABAV

PR, em Curitiba, e na WTM Latin

America em São Paulo.

A Torre Panorâmica ganha várias

melhorias para receber os

visitantes, entre elas a nova

pintura, bancos e floreiras.



INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Novo mapa turístico com uma

série de diferenciais e novidades,

em português, espanhol e inglês.

Lançado mapa turístico interativo

para crianças, o Curta Curitiba

Piazada.



INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Disponibilização do jogos de letras CURTA CURITIBA para

exposição em locais turísticos, como cenário para fotos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

A realização do Projeto Luz dos Pinhais

- Natal de Curitiba, atração de turistas.

Redução do ISS de 5% para 2%

para feiras, exposições,

congressos, shows.

Diversas iniciativas para fortalecer

e adequar os Pólos

Gastronômicos Turisticamente

Estruturados.



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Vacinação de cães e gatos em

áreas consideradas vulneráveis.

Unidades móveis para atender cães

e gatos pelo Programa Municipal

de Castração Gratuita, com 24.514

cirurgias desde o início da gestão.



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Campanha permanente de

adoção e lançamento do

Selo da Proteção Animal, em

parceria com os Correios.

Implantados os Jardins de Mel -

Guardiões das Abelhas sem Ferrão, em

diversos locais da cidade.



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Bosque de Portugal completou 24

anos totalmente revitalizado. O

Parque Vilinha do Atuba também foi

revitalizado.

Reabertura do Túnel do Parque

Tanguá fechado desde 2016, com

nova ponte de madeira no lago e com

asfalto novo para acesso até o túnel.



USINA HIDRELÉTRICA NICOLAU

KLÜPPEL, a qual será instalada

no Parque Barigui eficiência

energética. Projeto de eficiência energética

e geração fotovoltaica no

Palácio 29 de Março, pelo

Termo de Cooperação entre o

Município e a Copel.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



Em convênio com a JICA -

Agência de Cooperação

Internacional do Japão, Curitiba

ganha tapete gerador de energia

com iluminação em LED, painel de

alerta para pedestres, e sistema

de contagem de usuários da

ciclovia, próximo ao Palácio 29 de

Março.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



Projeto Curitiba Mais Energia é

premiado em Berlim pelo grupo C40

com US$ 1 milhão para instalação de

painéis solares no Aterro da Caximba

e em terminais de ônibus.

O Zoológico recebeu o Certificado de Excelência 2018, do site

internacional de viagens TripAdvisor, concedido aos locais

acordo com a qualidade e opiniões publicadas pelos usuários.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



Ações na Vila 29 de Outubro com a troca do ponto do Programa Câmbio

Verde e equipe de limpeza de rios - OLHO D´ÁGUA e LIMPEZA ESPECIAL,

para o trabalho de retirada manual de resíduos das lagoas e demais áreas

da vila. Também foram realizadas ações de educação ambiental.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

E ASSUNTOS METROPOLITANOS

Prefeitura se integra

ao sistema on-line de

emissão de alvarás

da Redesim.



SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 

ASSUNTOS METROPOLITANOS

Lançamento da versão digital do Atlas

2018 – Ações Estruturantes e Informações

da Região Metropolitana de Curitiba.



14ª edição da Corrida de

Revezamento das Nascentes do

Iguaçu. O trajeto de 103

quilômetros de corrida por

revezamento tem por objetivo

incentivar a prática esportiva e a

integração metropolitana.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 

ASSUNTOS METROPOLITANOS



Manutenção com tapa-buraco em 2.180 km de ruas e

recuperados 68,6 km (130 vias) com ações de fresagem e

recapeamento de pavimento. Em execução outros 69 km (133

vias), com previsão de conclusão até março/19.

Revitalização da Av.

Manoel Ribas e Rua Raul

Pompéia, entrem outras

melhorias em vias do

município.

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS

Conclusão das alças de acesso

à trincheira do CEASA,

interligando os bairros CIC e

Tatuquara.

Com ordem de serviço

assinada, começam as

obras da trincheira Nossa

Senhora Aparecida.



Iluminação Cênica destaca monumentos e parques:

Teatro Paiol, Capela Santa Maria, revitalização do

sistema do setor histórico, entre outros.

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS

Melhoria da iluminação

pública em ruas,

parques, ciclovias e nos

espaços destinados ao

lazer e ao esporte.



SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS

Obras de contenção de cheias na Bacia do

Barigui e Belém reduzirão alagamentos e

início da obra Conduto Forçado Olaria.

Perfilamento do Rio

Pinheirinho: as

intervenções têm

extensão de oito

quilômetros e passam por

cinco bairros.



Assinada a O.S. em 06/11

para início das obras do

lote 4.1 da Linha Verde

Norte, o trecho final do

sexto eixo de integração.

Obras iniciadas nas vias de acesso para o

funcionamento do Viaduto Pompéia.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 

DE CURITIBA



INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 

DE CURITIBA

Conclusão do projeto Conectora 3

como novo eixo de desenvolvimento

para a cidade com indução pelo

transporte público.

Viaduto Orleans: convênio com o

Estado para execução do projeto.



INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 

DE CURITIBA

Em processo de licitação do

Terminal Tatuquara e Terminal Vila

Oficinas. Homologação da SPA de

todos os lotes do projeto BRT

Leste/Oeste.

No projeto Inter 2 conclusão dos

projetos do Binário Nivaldo

Braga/Olga Balster. Homologação

da SPA para os terminais Hauer e

Campina do Siqueira.



URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

RENOVAÇÃO DA FROTA com 49

novos ônibus com baixa emissão de

carbono. Em 2019 serão mais 101

novos veículos substituídos.

Iluminação de todas as 389

estações-tubo da cidade por

lâmpadas LED.



URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Teste do ônibus 100% elétrico, sem

emissão de poluentes que circulou

na linha Circular-Centro.

Nova tecnologia aumenta

segurança e funções do cartão-

transporte, com extrato eletrônico

e agendamento digital para

serviços de cartão-transporte.



URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Reintegração Metropolitana do

transporte com Colombo, Fazenda

Rio Grande, Araucária, Quatro

Barras e Almirante Tamandaré.

Ligeirão Norte/Sul, com 25

novos biarticulados, entre o

Terminal Santa Cândida e a

Praça do Japão.



Pedestres e ciclistas são

foco de campanhas sobre o

comportamento no trânsito.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 

E TRÂNSITO

Sistema de Remoção e Depósito de

Veículos, ganho para a busca da

educação e limpeza da paisagem

urbana.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 

E TRÂNSITO

Agente de Mobilidade

Consciente para alunos da rede

municipal, firmando o

compromisso do aluno de

promover um trânsito mais

seguro e humano.



SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 

4º Simpósio Regional sobre o Autismo, que reuniu cerca de 500

pessoas no Salão de Atos do Parque Barigui.

Central de Libras - auxílio de

facilitadoras de libras e Central

de Libras On Line - proporciona

serviços públicos aos surdos,

via SKYPE.



Inauguração do Centro de Apoio e

Referência em Empregabilidade das

Pessoas com Deficiência,

atendimento ao cidadão que busca

a intermediação da mão de obra

junto as empresas de Curitiba.

Campanha informativa sobre as

diferentes categorias de

deficiência, divulgada via

facebook.

Mutirão de Curatela, com serviços

de avaliação oferecidos pelo

Tribunal da Justiça do Paraná,

equipe médica e equipe de

psicologia.

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 



PRÊMIO VIVA INCLUSÃO

As experiências premiadas receberam o Certificado de

Reconhecimento de Boa Prática no Campo dos Direitos da Pessoa

com Deficiência.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ACESSÍVEL PARA SURDOS E AUTISTAS

A contação de histórias é uma das ações de inclusão inovadoras, que

iniciou em março deste ano na Casa Encantada do Bosque Alemão.

PREMIAÇÃO INSTITUTO BLOOMBERG - MAYORS CHALLENGE

Valor foi direcionado para aquisição de equipamentos e

desenvolvimento de melhorias no Transporte Acesso.

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura realiza Leilões para reduzir saldo de

dívidas com fornecedores e como uma das

ações do Plano de Recuperação de Curitiba.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Curitibana, fez crescer a emissão

de notas referentes ao Imposto sobre

Serviços (ISS) em 2018 em 24% e vai a

24 mil participantes.

Operação de crédito junto ao

BB no valor de R$60 milhões

que será destinado à

implantação de pavimentação

alternativa beneficiando cerca

de 50 km de vias.



SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Publicação do decreto

848/18 que dispõe do uso

do meio eletrônico para

registro do processo

administrativo.

Autorização para realização de 

concurso público para 23 cargos 

em 2019. 



INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

FALA CURITIBA - aumento de

20% da participação popular

em comparação ao ano

anterior, para definição das

prioridades da LOA.

Worktiba Barigui considerado

o primeiro coworking público

do Brasil.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

IMAP lança a Portal de

Periódicos, espaço destinado

aos estudos em Administração

Pública.

Segunda e Terceira edições

da revista eletrônica “Curitiba

em Destaque”.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

Curso de especialização em Administração Pública.

Seminário Internacional de Administração Pública.



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Procuradoria Geral do Município

muda de sede e implanta sistema

próprio e unificado de processo

eletrônico.

PGM elimina 5 toneladas de

papel em descarte sustentável.



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Edição do decreto nº 196, de 2 de março de

2018, que disciplinou a tomada de compromisso

de ajustamento de conduta no âmbito da

administração pública direta, autarquias e

fundações públicas do município.



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL Divulgação as ações sobre o IPTU, NOTA

CURITIBANA, Aniversário de Curitiba, volta

às aulas, obras na cidade (como

pavimentação), entre outros temas, como as

ações sobre a manutenção antes e depois

do período de chuvas.



ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Visita dos Embaixadores da União Europeia com o

prefeito e Embaixadores do Futuro.



ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Participação do Município no

Encontro Nacional da Rede de

Cidades Criativas da UNESCO.

Na SMART CITY EXPO

CURITIBA, entrega do

Manifesto do Futuro (Propostas

para um futuro melhor).



ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Novas frentes de cooperação Internacional.

Assinatura do contrato de

doação de cabine telefônica

britânica como parte da

criação do Parque Inglês.



ASSESSORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

▪ Consolidação do Comitê Estratégico de

Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC.

▪ Publicação do Plano Diretor de Tecnologia da

Informação – PDTI do Município.

▪ Atuação, em conjunto com a Secretaria Municipal 

de Finanças, na composição da programação 

orçamentária necessária para os projetos de 

georreferenciamento e automação de processos.



INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

Aplicativo do Instituto Curitiba 

de Saúde (ICS) para marcação 

de consultas e exames.



INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

O instituto vai lançar novos

planos de saúde para atender

públicos que hoje não são

contemplados.

Criação dos Hospitais de Retaguarda: Pronto

atendimento de urgência e emergência na Santa Casa

Curitiba e Hospital do Pilar.



▪ Acompanhamento dos pacientes que realizaram Cirurgia

Bariátrica nos últimos 5 anos e aumento do número de

beneficiários no Programa de Tratamento da Obesidade.

▪ Ampliação do programa de Gerenciamento de Casos Crônicos.

▪ Nova recepção no subsolo.

▪ Implantação do totem de auto atendimento para confirmação

das consultas.

▪ Melhora na segurança e na facilidade do usuário.

INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE CURITIBA

Fundação de Previdência

Complementar do Município de

Curitiba - CuritibaPrev, plano de

previdência complementar para

os servidores.

O IPMC realizou 3 encontros

com representantes dos

RPPSs (Regimes Próprios de

Previdência Social) de

municípios da RM.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE CURITIBA

▪ Elaborado o Mapa Estratégico do IPMC.

▪ Acompanhamento mensal  das informações estratégicas 

por dashboard. 

▪ Realização do Censo Previdenciário.

▪ Reestruturação do portal de serviços do site IPMC.

▪ 1642 servidores participaram do programa de educação
previdenciária.




