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Introdução 
ao PlanoA.

O conjunto de programas, projetos e ações propostos neste pla-
no visam a consolidar os avanços conquistados em nossa gestão e elevar 
ainda mais a cidade de Curitiba a um novo patamar de desenvolvimento.
Nossa cidade avança reenquadrada nos processos de planejamento que 
fazem parte do seu DNA, com equilíbrio financeiro e tendo a inovação 
como aceleradora do processo de melhoria da qualidade de vida dos 
curitibanos. 
Seguimos com a missão de cuidar bem de Curitiba, com uma gestão 
transparente, participativa e pautada pela verdade e no compromisso so-
cial da comunicação pública.
Consolidado em sete sólidos pilares, este plano encaminha Curitiba para a 
entrega de um importante legado de uma administração responsável, com 
respeito ao ser humano, por meio de  ações voltadas ao atendimento das 
necessidades do cidadão curitibano, à manutenção do patrimônio público, 
a realização de obras estruturantes, a renovação urbana, e a recuperação 
econômica e social da cidade, após uma grave pandemia. Curitiba é sem-
pre Viva, porque busca permanentemente vencer seus desafios.





Há algumas décadas a cidade de Curitiba se destaca como 
uma das principais capitais do Brasil. Com protagonismo no país, e até 
mesmo em termos mundiais, quando se trata de planejamento urbano, 
transporte coletivo, meio ambiente, entre outros temas, a cidade vem se 
consolidando como uma das principais referências nessas áreas. Esse 
reconhecimento reflete o intenso trabalho da Prefeitura e da sociedade em 
geral para fazer desta cidade um ótimo lugar para viver e fazer negócios.
Mais recentemente, Curitiba ampliou investimentos na melhoria do atendi-
mento social, na educação e na saúde, o que levou a cidade a ser reco-
nhecida pelos bons serviços prestados à sua população e a figurar tam-
bém entre as melhores capitais do país nos diversos rankings nacionais. 
Apesar dos importantes avanços, uma cidade nunca está completamente 
pronta. Além do impacto proveniente do crescimento populacional, as ne-
cessidades e os desejos da população estão sempre se renovando, fazen-
do com que a Prefeitura tenha que se modernizar e buscar sempre novas 
soluções visando a constante melhoria da qualidade de vida do cidadão.
Nesse sentido, a cidade de Curitiba vem, ao longo dos últimos anos, bus-
cando novos caminhos. Um deles é o de se afirmar como uma das mais 
“inteligentes” cidades do mundo. A partir de iniciativas recentes do poder 
público municipal, Curitiba passou a ser considerada uma das cidades 
mais inteligente e conectada do Brasil, segundo o ranking “Connected 
Smart Cities”. 
O aplicativo Saúde Já foi premiado em 2018 na categoria Transformação 
Digital, no Latam Smart City Awards. Em 2019, Curitiba foi finalista na 
maior premiação de cidades inteligentes do mundo, o  World Smart City 
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Awards, concorrendo com o Vale do Pinhão na categoria City Award. 
E em 2020, a capital paranaense ganhou o Wellbeing Cities Award (Prê-
mio Cidades de Bem-Estar), na categoria Construindo uma economia 
urbana vibrante, na qual concorreu com as cidades de Fortaleza (Brasil); 
Brno, na República Tcheca e Lahore, no Paquistão. 
Wellbeing Cities Award é uma iniciativa da NewCities, organização sem 
fins lucrativos global com sede no Canadá, que busca sensibilizar cidades, 
instituições e empresas para a adoção de iniciativas para um futuro urba-
no melhor.
Segundo o Comitê de Regiões Europeu, “uma cidade inteligente é um 
local onde as redes e os serviços tradicionais se tornam mais eficientes 
com a utilização de tecnologias digitais e de telecomunicações em benefí-
cio dos seus habitantes e empresas. Para além das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC) com vistas à melhor utilização dos recursos 
e a uma menor produção de emissões, uma cidade inteligente significa 
também uma administração municipal mais interativa e reativa, que serve 
melhor a sua população através de redes de transportes urbanos mais 
inteligentes”.
Nesta nova gestão, o prefeito Rafael Greca pretende elevar Curitiba de pa-
tamar, reafirmando  o compromisso em seguir neste importante caminho 
em direção ao futuro. Ser uma cidade inteligente não é apenas um slogan 
ou uma jogada de marketing, mas sim a demonstração de que as ações 
desenvolvidas em Curitiba consolidam a administração de um município 
que se preocupa com a sua população e com a garantia de uma vida dig-
na, saudável, sustentável e conectada às futuras gerações.



Os pilares 
do plano 
de governo

Oplano proposto para 2021-2024, tem por base sete pilares 
estratégicos: Viva uma Gestão Limpa e Inovadora, Viva uma Prefeitura 
que não Dorme, Viva uma Nova Mobilidade Urbana, Viva uma Cidade 
mais Sustentável e Viva com Solidariedade e Cidadania Plena, que foram 
bases da gestão em curso, reforçados por mais dois: Viva a Cidade Me-
tropolitana e Viva Curitiba, como impulsionadores de soluções integra-
das no pós-pandemia.



1.  Viva uma Gestão Limpa e Inovadora
consolidar a responsabilidade fiscal municipal, reforçar as ações de 
modernização dos processos administrativos, de manutenção da 
cidade e de recuperação urbana.

2.  Viva uma Prefeitura que não Dorme
alinhar os projetos aos princípios da Smart-City com tecnologia apli-
cada à modernização e ampliação da oferta de serviços municipais, 
e ainda uma segurança pública inovadora. 

3.  Viva uma Nova Mobilidade Urbana
elevar o transporte público de Curitiba a um novo patamar com um 
sistema integrado e intermodal de mobilidade sustentável metropo-
litano. Isso inclui a modernização dos eixos de transporte e a oferta 
de mais opções de modos de deslocamento buscando uma maior 
comodidade dos usuários.

4.   Viva uma cidade mais Sustentável
alinhar ações e projetos do município aos princípios do desenvol-
vimento sustentável, fomentar o desenvolvimento sustentável do 
turismo e incentivar os empreendedores e a sociedade para o uso 
racional dos recursos naturais e a utilização de energias renováveis. 

5.  Viva com Solidariedade e 
 Cidadania Plena

ampliar políticas públicas e aprimorar continuamente a qualidade 
dos serviços básicos municipais com vistas à inclusão e a garantia 
dos direitos dos cidadãos e ao atendimento das suas necessidades 
em áreas chave como a Habitação, Assistência Social, Educação, 
Cultura e Saúde.

6.  Viva a Cidade Metropolitana
buscar o alinhamento das políticas públicas, o fortalecimento de 
parcerias e o compartilhamento de ações, programas e projetos com 
o Governo do Estado e municípios da região.

7.  Viva Curitiba
auxiliar a recuperação da cidade de Curitiba pós-pandemia, com o 
fortalecimento da economia, o resgate da identidade e do sentimen-
to de pertencer à cidade. Um projeto de valorização do que temos 
e do que faremos por Curitiba. Uma proposta transversal que inte-
gra todas as secretarias municipais e que tem interface com toda a 
sociedade.





Viva uma 
Gestão Limpa 
e Inovadora

1.

Uma cidade limpa e inovadora é ativa na modernização per-
manente da gestão pública, por meio da desburocratização dos diversos 
processos administrativos, responsabilidade fiscal, eficiência na prestação 
dos serviços públicos e na busca da satisfação dos cidadãos. Tem ainda 
como princípios prospectar, desenvolver e fomentar inovações e o empre-
endedorismo locais visando soluções sustentáveis, criativas e conectadas, 
com visão metropolitana, e foco na excelência do atendimento à popula-
ção para a consolidação de uma cidade inteligente, resiliente e humana.



Responsabilidade Fiscal
Governo atuante, com prudência fiscal, qualidade no uso do dinheiro pú-
blico e transparência 
Contempla:
• Consolidar a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal
• Contratar avaliação externa de credit rating
• Criar domicílio eletrônico do contribuinte e portal de serviços tributários
• Qualificar o gasto público, com a redução das despesas correntes pela 

revisão de contratos, integração de módulos de estoque e implantação 
de sistemas de custos

• Manter a capacidade de investimento do município, com prospecção de 
novos modelos (captura de mais valia, novas Operações Urbanas Con-
sorciadas e mecanismos de desenvolvimento sustentável)

• Revisar processos tributários (IPTU, ITBI, ISS, Taxas e Contribuições)
• Sistema de gestão e parcelamento da dívida pública
• Aprimorar o sistema de contratos e a integração com o orçamento
• Integrar os controles orçamentário-financeiro e tributário

Hipervisor Urbano 
Ferramenta de gestão e integração de informações do setor público e tam-
bém do privado visando a auxiliar o planejamento da cidade e o gerencia-
mento dos serviços públicos 
Contempla:
• Central de dados compartilhados
• Plataforma de planejamento e gestão do meio urbano
• Laboratório para desenvolvimento de estudos de novas soluções urbanas 
• Base cadastral digital georreferenciada da cidade
• Laboratório BIM para gestão de projetos urbanos
• BI‘s
• Centro de Planejamento, Gestão e Controle de Curitiba
• Portal de Dados Abertos

Programas e projetos



Ruas da Cidadania / Espaço Cidadão
Implantar a Rua da Cidadania da CIC na Vila Nossa Senhora da Luz 
e requalificar as demais Ruas da Cidadania existentes. Criar o Espaço 
Cidadão e o Sistema de Gestão de Atendimento ao Cidadão nas Ruas da 
Cidadania. São os serviços da cidade perto dos habitantes, de forma ágil 
e desburocratizada

Gestão Territorial
Dar continuidade à implementação da Solução de Gestão Territorial 
Curitibatech - mapeamento aeroespacial para atualização da base carto-
gráfica cadastral da cidade e o desenvolvimento de solução tecnológica 
em auxílio à gestão e à tomada de decisão em processos relacionados ao 
planejamento urbano

Soluções Conectadas
Modernizar os processos administrativos por meio de novas plataformas, 
sistemas digitais e aplicativos voltados aos servidores públicos visando 
dar maior agilidade no atendimento aos cidadãos. Proporcionar a reali-
zação de reuniões e audiências on-line contemplando a possibilidade de 
dirigir perguntas e sugestões de forma virtual, além permitir a realização 
de votações remotas; e sistema digital para a gestão de documentos e 
processos, com peticionamento (protocolo) eletrônico

Inovação/Empreendedorismo
Desenvolver ações de fomento à inovação e ao empreendedorismo
Contempla:
• Ampliar o Programa Worktiba Digital com a criação de uma rede de star-

tups, investidores e mentores, a ligação com aceleradoras nacionais e a 
geração de oportunidades às startups com suporte do Fundo Municipal 
de Inovação

• Criar mais espaços FabLab
• Ampliar a quantidade de alunos formados e a rede de parceiros contra-

tantes do 1º Empregotech
• Ecossistema de Inovação do Vale do Pinhão - Bairro Rebouças, a plata-

forma urbana do Vale do Pinhão / Escher – Moinho Rebouças/Engenho 
da Inovação

• Aumentar o número de mulheres impactadas pelo Projeto Empreendedo-
ra Curitibana

• Modernizar as estruturas de atendimento, promover a desburocratização 
de processos, ampliar o programa de consultorias do Sebrae nos Espa-

ços e ainda abrir postos para Agentes de Crédito de Financiamento para 
empreendedores dentro do Programa Espaço Empreendedor

• Ampliar a quantidade de alunos atendidos pelo Programa Bom Negócio
• Ampliar o Programa Tecnoparque - programa de fomento municipal para 

empresas que investem em tecnologia e inovação na capital

Cidade Bem Cuidada
Dar continuidade ao Programa de Manutenção e Recuperação Urbana 
com projetos e obras permanentes de recuperação da malha viária e de 
manutenção de edifícios públicos, o trabalho de roçada e limpeza urbana, 
e a fiscalização de obras nos logradouros públicos
Contempla:
• Ampliar o Projeto Rosto da Cidade com a inserção de novas áreas e a 

recuperação do patrimônio de UIPs como Casa Lerner, Solar do Barão, 
Casa Portugal, Ponte Preta e Museu Ferroviário

• Modernizar a Feira de orgânicos no Lago da Ordem
• Buscar novos modelos para manutenção dos parques e praças da cida-

de 
• Dar continuidade à implantação de nova pavimentação nas vias de sai-

bro
• Reconstruir o pavimento em vias locais ao redor de polos geradores de 

tráfego
• Recuperar calçadas e dotar de acessibilidade plena os equipamentos 

municipais
• Manter e recuperar as malhas viária e cicloviária com serviços de pavi-

mentação, microdrenagem, iluminação e sinalização
• Recuperar viadutos e trincheiras
• Manter e recuperar os equipamentos e prédios públicos com aproveita-

mento de energia solar nas estruturas públicas, incluindo as administra-
ções regionais 

• Dar continuidade às ações de roçada e limpeza urbana
• Fiscalizar as obras realizadas por concessionárias de água, esgoto, gás, 

telecomunicações





Viva uma 
Prefeitura que
não dorme

2.

Integrar os projetos aos princípios da Smart-City com tecnologia apli-
cada à modernização e ampliação da oferta de serviços municipais bus-
cando aproximar a Prefeitura dos cidadãos. Neste pilar estão elencadas 
também o fortalecimento da Secretaria de Defesa Social e demais ações 
de segurança na esfera municipal.



Programa Governo Digital
Conjunto de projetos e ações com o suporte de ferramentas de tecnologia 
da informação e comunicação para a melhoria da eficiência na gestão 
pública, modernização de processos para servidores, redução de custos, 
eliminação de desperdícios, maior agilidade no atendimento e oferta de 
serviços aos cidadãos por meio digital até 2024, e que poderão ser aces-
sados por meio dos dispositivos digitais (computador, tablet e celular)
Contempla:
• Aprimorar os Apps existentes e desenvolver novos aplicativos amplian-

do a oferta de serviços digitais nas mais diversas áreas de atuação da 
prefeitura visando facilitar a prestação de serviços e o atendimento aos 
cidadãos

• Modernizar o Portal de Serviços de Curitiba (Guia de Serviços) - reunião 
de todos os aplicativos e serviços digitais da prefeitura contendo um guia 
de serviços com informações sobre quais e como os serviços poderão 
ser acessados por meio digital, descrição dos aplicativos disponíveis 
e tutoriais facilitando a oferta dos serviços públicos de forma digital e a 
utilização da ferramenta pelo cidadão, promovendo maior transparência 
e visibilidade às ações governamentais

• Criar o Projeto Luz de Curitiba - assistente virtual, baseada em inteligên-
cia artificial por meio de voz, com atendimento direcionado aos deficien-
tes visuais, que possibilita uma interação entre os cidadãos e a PMC, 
disponibilizada para uso em celulares e tablets

• Modernizar a Central de Atendimento ao Cidadão 156 - um novo concei-
to de gestão de atendimento personalizado no âmbito da Prefeitura Mu-
nicipal de Curitiba com a integração de serviços municipais em um único 
canal de comunicação. Uma solução tecnológica inovadora e interativa 
com o cidadão para a divulgação de informações de utilidade pública e 
permitindo a avaliação de serviços municipais, proporcionando de forma 
ampla e padronizada, mais agilidade, mobilidade, flexibilidade e facilida-
de de acesso às informações e serviços da Prefeitura

Programas e projetos



• Modernizar o SIAC 156 - Plataforma Mobile Executor de Serviços com 
o desenvolvimento de aplicativo para que as equipes de campo pos-
sam receber as demandas em trânsito por meio de dispositivos móveis, 
proporcionando roteirização inteligente e otimizada dos atendimentos, 
o registro de imagens da execução do serviço e devolução/retorno ao 
RSO imediatamente após a conclusão do mesmo. Será integrada ao 
Sistema de Gestão em Manutenção Urbana - SIGMU, promovendo cada 
vez mais qualidade e agilidade no prazo de atendimento do serviço/res-
posta ao cidadão 

• Disponibilizar WI-FI nas Regionais - acesso à internet em parques, pra-
ças, equipamentos e prédios públicos, no sistema de trannsporte público 
coletivo, promovendo maior interação entre os munícipes e os serviços 
digitais da PMC

Programa de Estruturação Organizacional
Estruturar e operacionalizar a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal

Programa de Fortalecimento 
da Secretaria de Defesa Social
Realizar concurso público para reforçar o quadro de servidores e moder-
nizar o Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda 
Municipal, com investimentos em infraestrutura unificada da SMDS

Programa de Recursos Operacionais e 
Administrativos da Guarda Municipal
Ampliar o Policiamento Ostensivo de Proximidade na cidade com inves-
timentos em tecnologia e estrutura de mobilidade com novas viaturas e 
sistemas de georreferenciamento para a modernização do Sistema de 
Gerenciamento da Guarda Municipal (Sigesguarda)

Programa Muralha Digital 
Utilizar novos padrões tecnológicos para a gestão de informações e o mo-
nitoramento urbano com a modernização do Centro de Controle Operacio-
nal (CCO), o incentivo à população (residências, prédios e condomínios) e 
empresas (comércio/serviços), para adesão à Política Municipal de Vide-
omonitoramento (Lei Municipal nº 15.405, de 09/04/19), buscando reduzir 
as ações de vandalismo, depredações, furtos, roubos e/ou apropriações 
indébitas e, consequentemente os índices de criminalidade

Programa de Prevenção de Riscos 
de Desastres
Aprimorar as ações de prevenção e riscos de desastres no âmbito da 
Administração Municipal
Contempla: 
• Projeto Conhecer para Prevenir: Divulgar, compartilhar e buscar adesão 

ao projeto pelas instituições de ensino particulares de Curitiba
• Projeto de Sensibilização da população em Defesa Civil, em áreas sele-

cionadas de vulnerabilidade social do Município, com potencial de risco 
à população

• Projeto de Prevenção e Riscos de Desastres no âmbito da Administração 
Municipal

Programa de Prevenção e Cuidados 
quanto ao uso de Drogas Ilícitas
Ampliar atendimentos do Nova Morada – Vida Nova: ações de acolhimento 
de pessoas em situação de rua, que fazem uso de álcool e outras drogas 
ilícitas; ampliar atendimentos do Intervidas - atenção a famílias e indiví-
duos em situação de rua, que fazem uso de álcool e outras drogas ilíci-
tas, por meio de cuidado e aproximação, possibilitando a inserção dessa 
população em serviços prestados pelo Município; desenvolver parcerias e 
projetos interdisciplinares de prevenção ao uso de drogas





Viva uma 
Nova Mobilidade
Urbana

3.

A melhoria da mobilidade urbana é um dos principais desafios 
das médias e grandes cidades brasileiras e até nas principais cidades do 
mundo. O espaço finito das cidades e o aumento crescente da população 
e da frota de veículos particulares fazem deste tema um problema cada 
vez mais complexo. Esta realidade gera congestionamentos cada vez mais 
frequentes que, por sua vez, provocam uma perda significativa da qualida-
de de vida dos cidadãos. 
Para os deslocamentos seguros e ordenados na cidade propomos o Pro-
grama Mobilidade Sustentável com investimentos públicos aplicados em 
um modelo de mobilidade intermodal e menos poluente, com prioridade 
a modos não motorizados e movidos a energia limpa. Outra importante 
ferramenta deste programa é a oferta de uma plataforma de planejamento 
de viagens diárias, com possibilidade de escolha e integração entre os 
diversos modos de deslocamento, pagamento ágil e integrado para maior 
conforto e praticidade aos cidadãos.



Sistema Integrado de 
Mobilidade Metropolitano
O sistema integrado de mobilidade metropolitano irá contemplar os des-
locamentos a pé, por meio de bicicletas e transporte público coletivo de 
passageiros e os demais veículos, inclusive os particulares, que circulam 
pelas vias da cidade.
Integram o sistema, toda a estrutura de passeios, as infraestruturas ciclo-
viárias com paraciclos, bicicletários, bicicletas públicas de aluguel, táxis e 
sistemas de transporte flexíveis (Uber, Cabfy, car-sharing, entre outros.), a 
rede de transporte público coletivo metropolitano, estacionamentos rotati-
vos (Estar) e estacionamentos públicos
Contempla:
• Plataforma MaaS (Mobilidade como Serviço) - disponível em portal de 

internet e via aplicativo, dará ao cidadão opções de escolha do tipo de 
modal de transporte, a definição do percurso, a composição de tarifas, 
entre outras facilidades. O MaaS estará disponível para acesso por meio 
de aplicativos nas versões iOS e android (para celulares e tablets) e 
portais de internet 

• Nova estrutura de transporte - duas das principais linhas da Rede Inte-
grada de Transporte (RIT): (BRT) Leste / Oeste e a Linha Direta Inter 2 
terão investimentos na reforma e modernização de terminais; a implanta-
ção de novas estações, mais amplas, confortáveis e conectadas; infraes-
trutura de ultrapassagem, faixas exclusivas e a renovação da frota 

• Ônibus elétricos / Redução de emissões - como forma de contribuir para a 
redução da emissão de poluentes, o programa prevê a substituição, ao lon-
go dos anos, dos ônibus que operam as linhas expressas e diretas, e ainda 
as que operam na zona central de tráfego, iniciando com a frota do Inter 2  

• Transporte ativo - com foco no cidadão, o sistema integrado de mobilida-
de metropolitano prevê uma série de melhorias para os pedestres, como 
melhoria dos passeios, iluminação mais eficiente, aprimoramento da 

Programas e projetos



sinalização, atenção especial as pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida, entre outras importantes intervenções. A partir do Plano Ciclo-
viário aprovado em 2019, está prevista a implantação de novas estrutu-
ras cicloviárias, a recuperação e melhoria da sinalização da estrutura 
existente, além da ampliação do número de bicicletários e paraciclos

• Circulação Viária - novos binários de tráfego em regiões que apresentam 
lentidão em algumas das principais artérias viárias, principalmente quan-
do fazem parte do itinerário de linhas do sistema de transporte público 
coletivo. Também estão previstas a modernização do sistema semafórico 
e a melhoria da sinalização horizontal e vertical e indicativa, além da 
iluminação pública

Evolução do transporte
Reestruturar o sistema público de transporte coletivo de passageiros, esta-
belecendo um único sistema, com gestão única, e em âmbito metropolita-
no, integrado aos demais modos de deslocamento
Contempla:
• Finalizar a modernização do sistema de bilhetagem eletrônica do siste-

ma público de transporte 
• Ampliar a capacidade nos principais eixos de transporte
• Ampliar a capacidade de outras linhas do sistema de transporte público 

com maior demanda de passageiros com intervenções em infraestrutura 
e novos veículos

• Concluir a implantação da Linha Verde
• Reestruturar os terminais de integração para melhor operação, conforto 

e segurança aos usuários

Acessibilidade
Aprimorar as condições de circulação nos passeios da região central da 
cidade e principais vias comerciais dos bairros, com reforma e recons-
trução com materiais antiderrapantes e acessibilidade para pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, visando o maior conforto e segurança
Contempla:
• Implantar sinalização indicativa para pedestres e ampliar pistas táteis na 

região central da cidade e em centros de bairros
• Ampliar o número de semáforos para pedestres, inclusive para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida 
• Garantir a acessibilidade plena em todos os terminais de integração, 

estações tubo e ônibus pertencentes ao sistema de transporte público 
de passageiros

Ciclomobilidade
Ampliar a malha cicloviária de Curitiba conforme as diretrizes do Plano de 
Estrutura Cicloviária, que prevê infraestrutura de paraciclos, bicicletários, e 
sinalização para favorecer a intermodalidade. Também integra esta pro-
posta a implantação de bicicletas públicas

Táxi Verde
Substituição gradativa da frota atual de táxis por veículos de propulsão 
elétrica

Trânsito
Aprimorar a estrutura das principais vias da cidade com vistas à melhor 
circulação. 
Contempla:
• Programa de pavimentação alternativa, recape e sinalização
• Novos binários de tráfego:

– Rua Olga Balster / Rua Nivaldo Braga
– Rua João Soares Barcelos / Rua Oliveira Viana
– Rua Dep. Waldemiro Pedroso / Rua João Bonat

• Novas trincheiras em cruzamentos viários importantes
– Rua Ostoja Roguski x Av. Lothário Meissner x Rua Alberto Twardowski

• Novos viadutos em cruzamentos viários importantes
– Linha Verde x Rua Anne Frank 
– Linha Verde x Rua Ten. Francisco Ferreira de Souza
– Rua Toaldo Túlio X BR 277 x Rua João Falarz (Orleans) 

• Implantar novos estacionamentos públicos
• Modernizar o Sistema Antares de Gestão Semafórica com 100% dos 

cruzamentos semaforizados ligados à Central de Tráfego em Área (CTA)
• Aprimorar a sinalização horizontal, vertical e indicativa

Iluminação Pública
Melhoria permanente do sistema de iluminação pública para maior eficiên-
cia com 100% de novas lâmpadas em LED e iluminação específica para 
pedestres e ciclistas onde necessário. Sistema inteligente de gestão da 
iluminação pública para a melhoria da segurança e economia de energia

Transporte de cargas
Elaborar Plano de Ação para o Transporte de Cargas de âmbito metropo-
litano





Viva uma 
Cidade mais
Sustentável

4.

Pioneira em muitas ações de sustentabilidade e planejamento am-
biental, a cidade de Curitiba está integrada às iniciativas mundiais para 
o desenvolvimento sustentável e ordenado, entre eles o Acordo de Paris 
contra as mudanças climáticas e o aquecimento global; a Agenda 2030, 
da qual derivam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas; a Nova Agenda Urbana, firmada na terceira Conferência da ONU 
sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável; e ainda a Meta 
2020 do C40 pela elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação às Mu-
danças Climáticas alinhado com as metas do Acordo de Paris.  
Neste pilar também propomos ações e projetos visando o fortalecimento 
de Curitiba como um destino turístico atraente e seguro. Sabemos que o 
turismo sustentável traz inúmeros benefícios para os municípios, contri-
buindo com o desenvolvimento econômico e social da cidade.



Energias Renováveis/
Eficiência Energética/
Agenda Clima
Contempla: 
• Dar continuidade na implementação do Programa Curitiba Mais Energia 

- produzir energia limpa de fontes renováveis suficientes para suprir 60% 
do consumo dos próprios municipais contemplando o projeto Caximba 
Solar, usina de biomassa e a usina fotovoltaica no aterro sanitário de 
Curitiba (Pirâmide Solar da Caximba), em parceria com a Copel; usinas 
fotovoltaicas na Rodoviária e nos Terminais Pinheirinho, Boqueirão e 
Santa Cândida; projetos de geração de energia renovável nos equipa-
mentos públicos municipais, tais como escolas e unidades de saúde a 
exemplo do Palácio Solar 29 de março

• Aprimorar o Programa de Eficiência Energética nos equipamentos públi-
cos municipais

• Implementar o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças 
do Clima

Preservação dos 
Recursos Hídricos
Contempla: 
• Ampliar a rede de monitoramento ambiental
• Dar continuidade a implantação do Parque Linear do Rio Barigui desde o 

Bairro Novo do Caximba até o Rio Bonito
• Instituir programas e projetos de fomento ao “Cadastro/Certificado Ver-

de”, com foco em empresas/instituições que comprovem práticas sus-
tentáveis (incentivo fiscal) com ênfase no saneamento

• Utilizar a tecnologia SIG/avançada para monitoramento de áreas de pre-
servação permanente e serviços de coleta de resíduos (esgotos sanitá-
rios/industriais e lixo)

Programas e projetos



• Implementar o Plano de Ação de Emergências em Saúde Pública, em 
conjunto com a SMS, com enfoque em recursos hídricos; e o Plano de 
Ação de Emergências Químicas e Riscos Ambientais 

• Estruturar e formalizar Comitês de microbacias hidrográficas 

Conservação de Áreas Verdes, 
Parques, Praças e 
Arborização Pública
Contempla: 
• Ampliar a requalificação das unidades de conservação e equipamentos 

de lazer em todas as regionais, com a revitalização das pistas de cami-
nhada e ciclovias 

• Ampliar as áreas de preservação e equipamentos públicos na área de 
abrangência do Rio Iguaçu e entorno

• Realizar censo arbóreo da arborização pública viária, pesquisa de 
campo com expedições para coleta de material vegetal para o acervo do 
Herbário do Museu Botânico Municipal, e censo arbóreo das coleções 
do Jardim Botânico 

• Criar o Museu Botânico Virtual
• Dar continuidade ao plantio de árvores nos logradouros públicos 

Proteção Animal e 
Conservação da Fauna 
Contempla: 
• Renovar e ampliar parcerias visando o correto manejo e trato com a 

fauna doméstica e silvestre, garantir o bem-estar dos animais na cidade 
e aqueles resgatados 

• Incentivar a adoção responsável de pets
• Dar continuidade nos serviços do Pet Móvel – Unidade Veterinária (am-

bulatório animal com atendimentos de baixa complexidade e vacinação)
• Implantar atendimento de média e alta complexidade de animais de esti-

mação de famílias em situação de vulnerabilidade social
• Implantar o Novo Museu de História Natural de Curitiba
• Fomentar a proteção e conservação da fauna silvestre e serviço de res-

gate e atendimento emergencial (média e alta complexidade) de animais 
silvestres

• Implementar Programa de Educação para Guarda Responsável de 
Animais - divulgação continuada de temas como: guarda responsável, 
importância da castração, maus-tratos - legislação, animais silvestres - 

proteção e conservação, combate ao tráfico, fauna sinantrópica 
• Atualizar o levantamento da fauna da cidade 
• Implantar projetos de manejo ético de populações de espécies silvestres 
• Viabilizar a primeira unidade de Atendimento Móvel de Animais Silves-

tres - AMAS
• Estabelecer o ZOO de Curitiba como Centro de Conservação da Vida 

Selvagem
• Aprimorar ações de combate ao tráfico de animais silvestres 
• Promover eventos itinerantes de adoção nas Administrações Regionais 

da cidade
• Criar Centro de Referência de Animais em Risco – CRAR Fauna de Vida 

Livre

Resíduos Sólidos
Contempla:  
• Dar continuidade aos projetos de educação ambiental
• Eliminar a destinação de resíduo bruto em aterro sanitário
• Ampliar o Programa Ecoponto para o descarte correto de resíduos da 

construção civil evitando poluição de rios e fundos de vale pelo descarte 
irregular

• Implantar o Programa Municipal de Compostagem Domiciliar

Retomada do Turismo na Cidade
Contempla:  
• Estimular o processo de atração de turistas de forma integrada com o 

COMTUR
• Fortalecer a imagem de Curitiba como destino turístico seguro
• Estimular o turismo local, microrregional e regional
• Dar melhores condições para o turismo rodoviário
• Estimular a permanência do turista na cidade com novos atrativos
• Estimular eventos em novos modelos como híbridos, digitais, drive in, 

entre outros
• Atrair novos investimentos em empreendimentos e serviços turísticos

Turismo Estratégico e Inovador
Contempla:   
• Implementar o Plano Municipal Decenal para o Turismo de Curitiba / 

2021-2030
• Elaborar o Plano de Marketing Turístico para Curitiba



Novos Produtos e 
Atrativos Turísticos
Contempla:  
• Incrementar atividades e ações fixas e temporárias no Setor Histórico de 

Curitiba
• Promover um Calendário de Eventos no Passeio Público e Largo da 

Ordem
• Incrementar o Projeto Pavilhão Étnico 
• Instalar novas lojas para a vendas de produtos locais
• Criar atrativos relacionados ao Ecoturismo

Fortalecimento do Segmento 
Eventos e Negócios
Contempla:  
• Dinamizar a captação de eventos para Curitiba
• Estabelecer regras para o uso de espaços públicos para eventos
• Ampliar / Aprimorar o Calendário Anual de Grandes Eventos Municipais 
• Estabelecer Calendário de Eventos unificado da cidade e distribuição 

antecipada para agentes de viagens

Inovação no Turismo
Contempla:
• Impulsionar o Programa Curitiba Destino Turístico Inteligente
• Fortalecer o turismo internacional com organização dos atrativos das 

Smart-Cities

Melhoria da Infraestrutura Turística
Contempla:
• Estruturar projetos de infraestrutura urbana que beneficiam o turismo
• Implantar nova Sinalização Interpretativa nos Atrativos Turísticos de 

Curitiba
• Revitalizar o Zoológico contemplando uma praça de alimentação e estru-

tura de lojas de produtos locais

Potencialização da 
Atividade Artesanal e 
da Economia Criativa
Contempla:
• Implementar campanha de valorização do Produto Artesanal local e de 

Selo dos produtos locais
• Ampliar o Projeto Conexões Criativas
• Promover Encontros de Negócios Virtuais e Presenciais de profissionais 

da Economia Criativa
• Ampliar o Projeto de Mentoria para Profissionais da Economia Criativa







Viva com
Solidariedade e
Cidadania 
Plena

5.

Ampliar políticas públicas e aprimorar continuamente a qua-
lidade dos serviços básicos prestados pela Prefeitura a quem mais pre-
cisa, com vistas à inclusão e a garantia dos direitos dos cidadãos e ao 
atendimento das suas necessidades em áreas-chave como a Habitação, 
Assistência Social, Educação, Cultura, Saúde e Segurança Alimentar e 
Nutricional.



Habitação
Para fazer frente ao crescente déficit habitacional e atender à população 
curitibana com moradia digna, dentro de padrões de sustentabilidade e 
segurança, serão  reforçados os trabalhos de atualização permanente do 
cadastro de demanda por habitação, de regularização fundiária, de promo-
ção de reassentamentos em áreas regularizadas, de oferta de imóveis a 
famílias de baixa renda e de produção de unidades e execução de novos 
projetos 
Contempla:
• Implementar o Projeto de Reurbanização Bairro Novo do Caximba
• Buscar alternativas jurídicas e ampliar os processos de regularização 

fundiária e de unidades já implantadas 
• Regularizar os Termos de Uso e Concessão de Solo (TUCS)
• Ampliar parcerias com Agentes Financeiros e Empresas da Construção 

Civil visando a implantação de novas unidades habitacionais para aten-
dimento da demanda de inscritos no cadastro da Companhia (parcerias 
público-privadas, MCMV)

• Adotar soluções inovadoras e sustentáveis na construção de novas 
unidades habitacionais (energia fotovoltaica, reuso de água, materiais 
alternativos)

• Buscar implementar aluguel social em áreas infraestruturadas 

Segurança Alimentar 
e Nutricional
Alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são 
quatro as diretrizes estratégicas que norteiam a proposta de governo e os 
investimentos para a segurança alimentar e nutricional na cidade de Curi-
tiba: Desperdício de alimentos, Qualidade alimentar, Vulnerabilidade social 
da população e Modelo agroalimentar predominante da RMC.

Programas e projetos



Contempla:
• Incrementar a Agricultura Urbana -  estímulo à produção de alimentos de 

forma segura, gerando o autoconsumo, trocas, doações, comercializa-
ção, aproveitando-se de forma eficiente e sustentável os recursos e insu-
mos locais (solo, água, resíduos sólidos, mão de obra, saberes). Fomen-
tar a atividade das mais diferentes maneiras em toda a cidade, sendo os 
cidadãos, protagonistas de suas ações, bem como a sustentabilidade 
das iniciativas, apoiando a mobilização, a organização, e promovendo 
investimentos públicos e privados para o desenvolvimento da atividade

• Instalar novas Fazendas Urbanas nas regiões do CIC e Tatuquara
• Ampliar as hortas urbanas (comunitárias e escolares)
• Implantar a gestão sustentável dos resíduos orgânicos gerados em todas 

as feiras e mercados públicos, integrando estes a projetos de Segurança 
Alimentar e Nutricional (sociais e Agricultura Urbana)

• Fomentar projetos de verticalização da produção urbana, agregação de 
valor, geração de renda em iniciativas comunitárias

• Implantar o circuito municipal de feiras da agricultura urbana
• Fomentar projetos de agricultura regenerativa em vazios e áreas urba-

nas, através da implantação de pomares, agroflorestas e jardins de mel
• Aumentar a participação de produtos da Agricultura Familiar em equipa-

mentos e compras públicas (sacolões, feiras, mercados, merenda esco-
lar, Armazém da Família)

• Revitalizar o entorno do Mercado Municipal como polo gastronômico e 
turístico

• Criar o Polo do Alimento e Inovação do Mercado Regional Cajuru
• Requalificar as Feiras Livres de Curitiba - “Feira 4.0”

Comida Solidária
Integrar programas e ações de Segurança Alimentar e Nutricional relacio-
nadas ao Direito Humano à Alimentação Adequada, ao direito de escolha 
e à promoção do acesso aos alimentos, seja por meio da oferta de alimen-
tos a baixo custo (economia no orçamento familiar), indo até formas de 
acesso subsidiado, suportados pelo 1º, 2º e 3º setores e comunidade
Contempla:
• Ampliar o Projeto Mesa Solidária através do fomento a cozinhas comuni-

tárias
• Implantar o Restaurante Popular sustentável do Tatuquara
• Implantar o Armazém da Família em Casa, com atendimento delivery
• Criar a plataforma virtual do Banco de Alimentos do município
• Ampliar a rede de sacolões da família

• Criar incubadora de iniciativas criativas sociais de projetos alimentares
• Ocupar com iniciativas alimentares espaços sob estruturas viárias (via-

dutos)

Educação
Ampliar vagas em Centros Municipais de Educação Infantil e em escolas 
em tempo integral para garantir o pleno acesso à educação das crianças 
e a segurança dos pais e da família em ter seus filhos envolvidos de forma 
plena em um ambiente de aprendizagem. Modernizar as unidades educa-
cionais com projetos de energia renovável, construção de quadras despor-
tivas, inclusão de disciplinas de economia doméstica na grade curricular 
de turmas de últimos anos e investimento continuado na capacitação dos 
quadros de profissionais da educação nos Centros de Desenvolvimento 
Profissionais da Rede (CDP). 
Contempla:
• Ampliar vagas em creches 
• Ampliar o número de escolas de tempo integral 
• Construir quadras desportivas nas escolas municipais
• Construir novas unidades do Farol do Saber e Inovação
• Implantar sistemas de energia solar fotovoltaica em unidades escolares
• Implementar o CDP UNILIVRE do Professor no Campus São João
• Ampliar o Programa Curitibinhas Poliglotas
• Elaborar Cadernos Pedagógicos - Unidades Curriculares de Transição 

como apoio pedagógico para todo o ensino fundamental no pós-pande-
mia

• Realizar concurso público para contratação de novos professores e fun-
cionários da educação

• Implantar um Centro de Atendimento Educacional Especializado para 
Síndrome de Down

• Incluir a disciplina de Economia Doméstica na grade curricular do sexto 
ao nono ano do ensino fundamental



Saúde 4.1
Integrar a tecnologia ao atendimento humanizado na Saúde de Curitiba: 
conectividade, inteligência e base de dados aplicados para o benefício dos 
curitibanos. Saúde 4.1 representa as ferramentas tecnológicas da indústria 
4.0 somadas ao indivíduo, ao cidadão na sua essência. Marca a evolução 
dos serviços de saúde em toda a sua amplitude, desde a Atenção Primária, 
ao Monitoramento, nas Urgências, na Vigilância e nas Especialidades.

APS - Atenção Primária à Saúde
Contempla:
• Elaborar o Plano de ampliação do acesso dos usuários considerando 

as áreas vulneráveis e o crescimento populacional e com projeção das 
necessidades de novas estruturas e/ou ampliação das existentes

• Implantar a Central de Atendimento da Saúde incorporando tecnologias 
a serviço da vida:
– Aplicativo Saúde Já - novas funcionalidades: receituário on-line, re-
sultado de exames, direcionamento do atendimento
– E-saúde - adequações (inclusão de epidemiologia, integração de 
registros de prontuário, registro de atendimento não presencial, Escolas 
Especiais)
– Vídeoconsultas, teleatendimento 
– Acompanhamento dos crônicos 
– Atendimento de grupos com problemas de Saúde Mental 

• Implantar o programa Remédio em casa

UPA - Unidades de Pronto Atendimento
Contempla:
• Implementar novo serviço de Teleatendimento 3350-9000 + Aplicativo de 

autoatendimento. Atendimento a casos de menor gravidade - usuários 
classificados como azuis (não urgentes) e verdes (pouco urgentes) – 
que não têm a necessidade de seguir às Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs). Orientação a casos identificados como agudos de usuários 
de maior gravidade e complexidade (amarelo = urgente; laranja = muito 
urgente e vermelho = emergência) para dirigir-se às UPAs, com priori-
dade via E-Saúde.

• Permitir a emissão de atestados e prescrições integrado ao sistema 
E-saúde - assinatura digital 

• Integrar a Central de Atendimento com transbordo de ligações para 192 
e Telepsico

• Integrar agendamento para Unidade Básica de Saúde (UBS) via E-saúde

Monitoramento de Crônicos
Contempla:
• Atender imediatamente com consulta presencial pacientes diabéticos e 

hipertensos 
• Melhorias no E-saúde:
– Monitoramento pelo novo prontuário com resumo clínico
– Estabelecer agenda de monitoramento dos usuários com consulta por 
vídeo / telemonitoramento 
– Centro de referência “virtual” para atendimento multiprofissional com 
plano de tratamento 
• Implantar o Centro de Atenção ao Paciente Crônico - aos que neces-

sitam de cuidados constantes (curativos, troca de sondas e cateteres, 
aplicação de medicação Intramuscular e Endovenosa, terapias e suporte 
terapêutico) – local específico para fazer os atendimentos

Vigilância em Saúde
Contempla:
• Estabelecer inspeções com foco no risco sanitário e educação sanitária
• Incorporar tecnologias no monitoramento dos focos da dengue 
• Licenciamento sanitário digital  
• Avaliar projetos arquitetônicos on-line  
• Integrar ações da vigilância em saúde e da atenção ao cidadão

Atenção Especializada e Hospitalar
Contempla:
• Ampliar a telemedicina nos ambulatórios de especialidades 
• Implantar o sistema de hospital dia para agilizar pequenas cirurgias os 

procedimentos cirúrgicos eletivos e procedimentos terapêuticos
• Estabelecer a integração do sistema de prontuário do E-saúde com o 

prontuário hospitalar para melhor o cuidado e agilizar o processo da 
atenção   



Esporte, Lazer e Juventude
Promover ações que fortaleçam Curitiba nas áreas de atividade física, 
lazer e esporte nas diversas idades, implantando um processo contínuo 
de oportunidade, aprendizagem e desenvolvimento para a ampliação dos 
valores de cidadania, com qualidade de vida e bem-estar, nas 10 regionais 
administrativas da cidade.  Com as seguintes diretrizes:

Na Participação
Incentivar e gerar oportunidade à prática do maior número de atividades, 
tanto nas ações sistemáticas desenvolvidas em cada regional, como nas 
ações de lazer pela cidade, tendo além de atividades recreativas e pré-es-
portivas nas diversas modalidades, ações de cultura, educação e bem-es-
tar à saúde como integração do desenvolvimento humano 
Contempla:
• Ruas do Lazer Regional - implantar Ruas de Lazer nas 10 regionais, 

como parte de um programa de incentivo à atividade física e desportiva 
integradas à promoção da cultura e de atividades recreativas, estimulan-
do o desenvolvimento da criança e das famílias 
Mais Atividade Física e Esporte – aumentar o número de atividades 
esportivas e de lazer ofertadas nos espaços públicos, trazendo novos 
esportes e oportunidades para a população praticar com orientação 
profissional

• Linha do Conhecimento da Atividade Física, Lazer e Esporte – promover 
atividades de esportes olímpicos, em parceria com a Secretaria Munici-
pal da Educação, no contraturno escolar

• Conhecendo e orientando pela Atividade Física - implantar um modelo 
de avaliação da população e de acompanhamento para a prática de ativ-
idade física nos espaços da cidade, com identificação das necessidades 
individuais e de grupo para implementar políticas de atenção à saúde, 
educação e qualidade de vida

Na Formação
Ampliar a oferta de atividades, conforme a vocação de cada regional, para 
que crianças, jovens, adultos e idosos sejam estimulados e motivados 
à prática de atividades físicas e desportivas nos mais diversos espaços 
públicos da cidade
Contempla:
• Espaço do Conhecimento Jovem – com ações de formação cultural, 

educacional, esportiva e de cidadania voltadas ao fortalecimento da 
memória e da história da cidade

• Implantação de Praças Olímpicas - núcleos de ampliação ao incentivo 
da prática de atividades saudáveis e de desenvolvimento da cultura, 
educação, esporte e paradesporto

No Desenvolvimento
Por meio da Lei de Incentivo ao esporte e em parceria com entes espor-
tivos nacionais em cada modalidade, será possível promover grandes 
eventos esportivos, e/ou desenvolver ações voltadas ao entretenimento e 
lazer. Cada modalidade terá o suporte de personalidades do esporte como 
padrinhos, entre eles, Emanuel, no Voleibol; Ricardo na Prado, na Na-
tação; Rolando, no basquete; Athos e Amanda Simeão, na Esgrima; Otávio 
Nassur, Débora Sicupira 
Contempla:
• Centro de Atenção ao Esporte e Atividade Física - implantação de um 

modelo de atendimento e de serviços de fisioterapia, psicologia e nu-
trição esportiva, destinado ao fortalecimento e apoio à carreira dos 
atletas incentivados pela prefeitura que levam o nome de Curitiba às 
competições esportivas no Brasil e no mundo

• Bolsa Desempenho Esportivo – implementar dois modelos de bolsas 
junto ao Centro de Atenção ao Esporte e Atividade Física: a de acom-
panhamento iniciante e de aperfeiçoamento. Atletas em idade inferior ao 
de atendimento pela Lei de Incentivo terão suporte e apoio básico com 
oportunidade de orientação técnica para prática da modalidade escol-
hida. Também poderão contar com espaços de treinamento e auxílio 
para competições, dentro de critérios pré-estabelecidos de concorrência 
pública para a viabilidade

Na Inovação
Criar ferramentas integradas (em todas as plataformas) para o aumento 
da oferta de modelos sustentáveis à construção da cultura da atividade 
física, lazer e esporte na cidade. Foco em parcerias e no incentivo para a 
multiplicação de programas e projetos nas áreas desportivas e de lazer e 
o contínuo desenvolvimento dos valores de cidadania, com valorização da 
infraestutura existente e de espaços disponíveis para o aprimoramento do 
bem-estar e da qualidade de vida
Contempla:
• Selo Esportivo (ou Selo Qualidade Curitiba) - criar um selo esportivo 

para eventos, empresas, e empreendimentos que fomentem o desen-
volvimento do esporte e da atividade física na cidade

• Implantação do Memorial do Esporte Curitibano – criar sala de Memória 



e da história do Esporte de Curitiba, suas lendas esportivas, com-
petições, eventos elevando a cultura desportiva da cidade

• Rede Jovem – sistema municipal com informações cadastrais, projetos, 
programas, capacitações e ações voltadas à juventude. A partir desta 
base será formado o “Indicador Jovem” com dados sobre saúde, edu-
cação, segurança, emprego, entre outros

Cultura
Fortalecer a gestão da Cultura em Curitiba com inovação, preservação da 
memória e do patrimônio.

Fortalecimento da gestão da cultura em Curitiba 
Contempla:
• Revitalizar equipamentos culturais da cidade
• Prospectar novos espaços culturais em Curitiba
• Promover a formação continuada dos profissionais da Fundação Cultural 

de Curitiba
• Fortalecer a participação social, a gestão democrática e a transparência, 

por meio do protagonismo dos Conselhos de Cultura e de Patrimônio 
Cultural

Ação Cultural
Contempla:
• Ampliar os programas de formação cultural realizados nas 10 Regionais
• Consolidar Curitiba como polo da economia criativa/economia da cul-

tura, criando oportunidades e gerando renda aos trabalhadores dos 
setores culturais tradicionais e emergentes

• Fortalecer a transversalidade e a intersetorialidade da cultura, ampliando 
a sinergia entre as políticas culturais, as agendas estratégicas do mu-
nicípio e das demais secretarias municipais

Fomento à Cultura
Contempla:
• Promover a cultura curitibana em suas vertentes inovadora ou tradicion-

al, por meio de editais do PAIC - Programa de Apoio e Incentivo à Cul-
tura (Mecenato Subsidiado e Fundo Municipal da Cultura), voltados às 
diferentes linguagens e manifestações 

• Encaminhar Nova Lei de Incentivo à Cultura para aprovação da Câmara 
Municipal

Preservação da memória e do patrimônio
• Reconhecer e estimular as formas de expressão, celebrações, saberes e 

lugares do Patrimônio Imaterial do curitibano, incentivando inventários e 
pesquisas por meio de programas do município

• Fortalecer as ações de educação patrimonial, possibilitando o pert-
encimento e a apropriação dos bens culturais relevantes à memória da 
cidade

• Aprimorar o sistema de consulta on-line permitindo acesso público 
a mais de 350 mil documentos indexados dos acervos da Casa da 
Memória, dos museus municipais e das casas da leitura

• Consolidar as ações de patrimônio como por exemplo, a Escola de 
Patrimônio & Liceu das Artes e Ofícios promovendo a pesquisa, a qualifi-
cação e a divulgação do patrimônio e da memória curitibana

• Ampliar e fortalecer parcerias internacionais como as já consolidadas 
com a École de Chaillot em Paris, Universidade de La Spienza di Roma, 
na Itália, Universidade de Porto e Instituto Tecnológico de Tomar, em 
Portugal 

• Estimular a formação de alunos e profissionais da área de patrimônio, 
viabilizando intercâmbios nacionais e internacionais e a difusão de 
pesquisas 

Conexão entre a inovação e a cultura
• Fortalecer e ampliar a inovação na área cultural, a exemplo do Cine Pas-

seio, do Coreto Digital do Passeio Público e do Memorial Paranista, em 
conjunto com o Centro de Criatividade no Parque São Lourenço

• Ampliar a Difusão Cultural Digital e incrementar em caráter permanente 
o programa FCC Digital



Ação Social
O Programa Social da Prefeitura tem por alicerces: o enfrentamento à po-
breza e promoção do acesso ao mundo do trabalho; a garantia de direitos 
e promoção social; o acesso às políticas públicas e à rede parceira do 
município; a qualificação do atendimento à população de rua com ampli-
ação da oferta de serviços; o aprimoramento do programa de qualificação 
profissional e do primeiro emprego e o fortalecimento das parcerias com o 
Terceiro Setor e a Sociedade.
 
Enfrentamento à pobreza e promoção 
do acesso ao mundo do trabalho
Contempla:
• Criar e Implantar o Programa “Mulheres Fortes”. Ciclo de ações envolven-

do a política da assistência social e a política do trabalho com foco na 
empregabilidade e emancipação econômica

• Criar e Implantar o Programa “Família Segura”. Propõe o acolhimento 
provisório para famílias em situação de desabrigo

Garantia de Direitos e Promoção Social
Contempla:
• Criar e Implantar o Programa “ Eu me Viro”. Preparação dos adolescentes 

acolhidos nas Instituições de Acolhimento para a rotina da vida adulta 
e na estruturação de independência. Minimizar impactos negativos em 
relação ao mundo do trabalho 

Promover e garantir o direito ao 
acesso às políticas públicas 
e à rede parceira do município
Contempla:
• Criar e Implantar o Programa “Anjos da Guarda”.  Qualificar equipes para 

a abordagem e o enfrentamento às violações de direitos contra crianças 
e adolescentes (Combater o trabalho infantil e o abuso sexual para cri-
anças e adolescentes);

• Ampliar o atendimento da “Pousada de Maria” e expandir as ações de 
empoderamento da mulher vítima de violência, por meio do resgate da 
autoestima, autonomia e protagonismo; acesso a capacitação profission-
al e promoção da independência financeira;

• Criar e implantar o Programa “Família Extensa para idosos”, promovendo 
a convivência familiar e comunitária, evitando a institucionalização

Qualificar o atendimento à população em situação de rua, 
ampliando modalidades de oferta de serviços
Contempla:
• Criar e implantar a “República para Migrantes”. Oferta de vagas tem-

porárias para migrantes, apátridas e refugiados em situação de 
desabrigo

Aprimorar o programa de qualificação profissional
Contempla:
• Criar e Implantar o Programa “Erga-se”. Ampliar a oferta de vagas de 

acolhimento temporário, em “hotel social” promovendo a independência 
da vida cotidiana e a participação em programas de qualificação profis-
sional e encaminhamento para oportunidades de trabalho, buscando a 
superação da vulnerabilidade da situação de rua

• Criar e Implantar o “Liceu de Ofícios da Aprendizagem Profissionalizante” 
especializado na formação de aprendizes;

• Criar e Implantar o “LiceudeOficios.com” para oferta de cursos profis-
sionalizantes na modalidade EaD;

• Implementar o Programa Liceu de Ofícios - Versão itinerante, com a im-
plantação de unidades próprias;

• Criar e Implantar o Sistema de Atendimento Móvel para oferta dos 
serviços das políticas de Assistência Social e Trabalho e Emprego da 
FAS;

• Criar e Implantar o Programa UNIFAS.  Oferta de cursos de qualificação 
e formação e instituição de ferramentas de gestão.

Emprega Curitiba 
Contempla:
• Aprimorar o Programa de Preparação para o Primeiro Emprego (PPE) e 

ampliar a oferta de vagas;
• Aprimorar o Programa 1º EmpregoTech e ampliar a oferta de vagas;

Terceiro Setor e Sociedade 
Contempla:
• Criar e Implantar o Programa “Impacta Curitiba” para capacitar e instru-

mentalizar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) estimulando o 
desenvolvimento da cultura de negócios de impacto social

• Aprimorar o Programa de Voluntariado para fomento da cultura do enga-
jamento cívico em ações sociais





Viva a
Cidade
Metropolitana

6.

E stabelecer parcerias, compartilhar experiências, multiplicar 
ações conjuntas são medidas importantes para alcançarmos os resultados 
esperados por quem vive em Curitiba e nas cidades vizinhas. O meio am-
biente, o transporte público, os resíduos sólidos são alguns dos temas de 
interesse comum aos municípios metropolitanos, mas muito mais se pode 
fazer em conjunto buscando reduzir custos e potencializar resultados, 
além de aplicar soluções para problemas comuns. 



Nas suas diversas áreas de atuação contempla:

Habitação
Fortalecer a visão metropolitana no processo de produção habitacional - 
estabelecendo parcerias com o Estado e cidades vizinhas a Curitiba para 
a produção habitacional conjunta; e formalizar convênio com o Governo do 
Estado para regularizar ocupações urbanas em áreas de sua propriedade

Mobilidade Metropolitana
Aprimorar o sistema de transporte público na região metropolitana inte-
grando-o a outros modos de deslocamento e criar um novo modelo de 
gestão atendendo as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Metrópole

Mercado Comum Metropolitano
Promover o desenvolvimento integrado agroalimentar da Grande Curitiba, 
por meio do estabelecimento de polos de excelência de produção, ampli-
ação das compras públicas, promoção dos produtos regionais, prioritari-
amente junto ao consumidor curitibano; e assessoramento / profissional-
ização das cooperativas e  seus agricultores

Segurança Pública 
Integrada e Prevenção 
de Catástrofes
Contempla: 
• Projeto de Integração Metropolitana das ações de Proteção e Defesa 

Civil
• Programa de Prevenção à Criminalidade e à Violência - visa ampliar a 

capacidade de Policiamento Ostensivo de Proximidade com unidades 
móveis regionais e integração do município com órgãos da segu-
rança pública e com a Região Metropolitana de Curitiba, através do 
Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais de Curitiba e Região 

Programas e projetos



Metropolitana (COINGM).  Também fazem parte deste programa imple-
mentar o Projeto de Prevenção à Violência contra a Mulher e Violência 
Doméstica e a promoção da cultura da paz

Preservação Ambiental 
e Resíduos Sólidos
Contempla:
• Estabelecer parceria metropolitana na Grande Curitiba para ações de 

incentivo ao plantio de árvores
• Implementar o Sistema Integrado e Descentralizado de Tratamento de 

Resíduos e Disposição Final de Rejeitos em conjunto com os demais 
municípios que integram o Consórcio Intermunicipal visando a:
– Descentralização das unidades de tratamento dos resíduos sólidos ur-
banos visando reduzir a distância percorrida pelos caminhões de coleta
– Redução dos custos de transporte pagos pelos municípios consorcia-
dos
– Investimento em educação ambiental
– Eliminação da destinação de resíduo bruto em aterro sanitário, através 
da reciclagem e produção de composto orgânico e utilização como insu-
mo energético
– Agregar valor econômico aos produtos resultantes dos processos de 
aproveitamento, reduzindo custos com tratamento e disposição final de 
resíduos
– Redução da geração de passivos e a dependência de disposição final 
em aterro sanitário
– Ampliação do Programa Ecoponto 

Turismo Metropolitano
Contempla:
• Fortalecer o turismo local a partir de um projeto voltado à Grande Curiti-

ba 
• Promover a integração de empreendimentos turísticos da Região Metro-

politana de Curitiba dinamizando a economia regional 
• Estimular as Agências de Turismo à formatação de produtos/roteiros 

turísticos locais e regionais





Viva 
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É o pilar da recuperação de Curitiba para o fortalecimento da 
economia fragilizada pela pandemia, para o resgate da identidade e do 
sentimento de pertencer à cidade. Um programa de valorização do que te-
mos e do que faremos por Curitiba. Uma proposta transversal que integra 
todas as secretarias municipais e que tem interface com toda a sociedade.



Viva Curitiba contempla:

Para quem vive
Viva Curitiba para os que vivem em Curitiba e região, os que podem viver 
a cidade frequentando seus inúmeros atrativos, os parques, as praças, as 
vias públicas, o comércio, os bares e restaurantes, todos os atrativos que 
a cidade oferece a seus habitantes

Para quem visita
Viva Curitiba para os nossos visitantes, os turistas que podem experimen-
tar os nossos atrativos turísticos, e vivenciar um pouco de tudo o que a 
cidade oferece

Para quem celebra
Viva Curitiba como forma de comemoração, do Aniversário da Cidade, 
do Dia da Padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, da Oficina de 
Música, do Carnaval, de diversas atividades culturais, Festival de Teatro, 
Festival de Inverno e Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais

Para a vida saudável
Viva Curitiba como forma de estimular e valorizar a saúde dos cidadãos, 
viver saudável com reeducação alimentar, prática de esportes, atendimen-
to psicológico, prevenção médica e odontológica

Para a promoção da Cultura
Viva Curitiba como forma de incentivar a cultura local, sinalizar equi-
pamentos culturais, valorizar os grupos locais de música e de teatro; o 
conhecimento da cidade, sua história e seu patrimônio histórico e cultural



Programas e projetos

Parques/Praças/Jardinetes  
Contempla:
• Aprimorar a estrutura física de parques, praças e jardinetes
• Aprimorar a comunicação visual dos parques, praças e jardinetes, infor-

mando sobre a história do local / homenageado, a sua importância para 
o meio urbano, sinalização indicativa, informações úteis para esportis-
tas e frequentadores - com ícones e marcas inclusive para dispositivos 
digitais

• Criar aplicativo com lista dos equipamentos, informações gerais, atrati-
vos, leitura de QR codes nos equipamentos para informações adicionais

Sinalização dos 
Nomes dos 
Logradouros Públicos
Aprimorar a sinalização dos nomes dos logradouros públicos com a inser-
ção de QR code nas placas para que possam ser acessadas informações 
sobre o(a) homenageado(a) ou data / evento histórica(o)

Ruas de Convivência
Reformar / ampliar as calçadas das vias comerciais dos bairros de Curitiba 
buscando uma melhor ambiência proporcionando maior conforto e segu-
rança, além de viabilizar espaços para convivência dos cidadãos

Atrativos Turísticos
Contempla:
• Implantar sinalização para pedestres na região central da cidade visando 

a informar a localização dos atrativos
• Aprimorar a identificação dos equipamentos turísticos e disponibilizar 

breve história dos mesmos que possam ser acessadas via QR codes; 
aprimorar aplicativo com lista dos atrativos turísticos, informações ge-
rais, história, leitura de QR codes nos equipamentos para informações 
adicionais

Festival de Inverno
Incluir no calendário um Festival de Inverno no mês de julho com atividades 
culturais, shows musicais, gastronomia, pista de patinação no gelo, etc.

Natal de Curitiba
Luz dos Pinhais - Aprimorar as atrações do Natal de Curitiba com vistas a 
consolidá-lo como um dos principais eventos de Natal do país

Patrimônio Histórico e Cultural
Implementar sinalização que identifique os principais ícones do patrimônio 
histórico e cultural da cidade com informações gerais, história, leitura de 
QR codes nos locais para informações adicionais e desenvolver aplicativo 
com relação dos equipamentos, locais, informações gerais do patrimônio 
histórico e cultural curitibano

Meio Ambiente
Desenvolver aplicativo com a relação dos equipamentos locais, informa-
ções gerais, história, entre outras, do nosso patrimônio ambiental - rios, 
parques, áreas de proteção ambiental, etc.

Vida Saudável
Desenvolver aplicativo com dicas de Vida Saudável - prevenção à saú-
de - cuidados preventivos, benefícios dos alimentos e receitas saudáveis, 
programas de exercícios para as diferentes faixas etárias, dicas de lazer

Segurança Alimentar
Desenvolver aplicativo com relação dos equipamentos / locais, informa-
ções gerais, história, dias e horários de funcionamento, entre outras, dos 
mercados municipais, feiras livres, dicas / ofertas, etc.

Esporte e Lazer
Desenvolver aplicativo com relação dos equipamentos / locais, informa-
ções gerais, dias e horários de funcionamento, entre outras, dos equipa-
mentos de esporte e lazer, atividades programadas, etc.

Educação
Desenvolver e-books com histórias de Curitiba para crianças e adultos

Cultura
Desenvolver aplicativo com relação dos equipamentos / locais de cultura, 
informações gerais, história, dias e horários de funcionamento, programa-
ção cultural, etc.
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