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2017- 2020PROGRAMA 
DE METAS
O Programa de Metas 2017-2020 reconhece os limites de 

seu horizonte temporal para fazer frente a uma história 

de ações direcionadas ao desenvolvimento da cidade de 

Ponta Grossa. Ao mesmo tempo, propõe-se a seguir os 

passos no caminho da construção de um processo de 

planejamento participativo e transparente que aponte os 

eixos de superação das desigualdades sociais, econômicas 

e regionais trazendo para a cidade soluções que a levarão 

a se manter num posicionamento compatível com a sua 

importância na região, no Estado e no País.

O esforço de elaboração do Programa de Metas 2017-2020 

foi o de ir além da lista de metas, apontando objetivos 

estratégicos, eixos estruturantes e articulações territoriais 

sobre os quais se pretende alcançar resultados efetivos. 

Tais objetivos, eixos e articulações, em conjunto com a 

participação popular no processo, são a verdadeira ponte 

para a elaboração de um projeto de cidade. A possibilidade 

de transformação desse projeto em realidade passa 

pela execução das metas, mas passa também pela 

continuidade do acompanhamento desses aspectos 

estratégicos, pela capacidade de ajuste de percurso e, 

principalmente, pela apropriação desse projeto pela 

população. O Programa de Metas 2017-2020  convida os 

Ponta-grossenses a nos acompanhar na construção desse 

modelo de planejamento público e compreensão da ação 

sobre a cidade.
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Educação;

Saúde;

Cultura;

Assistência Social;

Agricultura e Pecuária;

Meio Ambiente;

Esporte;

Abastecimento;

Saneamento;

Habitação;

Trânsito e Mobilidade Urbana;

Indústria e Comércio;

Geração de Emprego;

Desenvolvimento Econômico;

Infraestrutura Urbana e Rural;

Segurança Pública;

Eficiência da Gestão Pública;

Turismo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 67/2018)
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Os indicadores de desempenho serão 
elaborados e fixados, no mínimo, 
conforme os seguintes critérios:
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METAS
EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA 1 Apresentação do Plano Municipal 
de Segurança Pública

SEGURANÇA PÚBLICA 2 Implantação do Programa Procon 
nos Bairros

Procon móvel desenvolvendo ações junto à 
comunidade nos bairros

SEGURANÇA PÚBLICA 3
Campanhas de Cidadania baseadas 
no Combate ao vandalismo e dano 
ao Patrimônio Público

Campanhas educativas em escolas e para a 
comunidade

SEGURANÇA PÚBLICA 4 Reestruturação Funcional da 
Guarda Municipal

Viaturas, armas de condutividade, ampliação e reforço 
do sistema de videomonitoramento

SEGURANÇA PÚBLICA 5 Programa de Polícia Comunitária 
com módulos móveis nos bairros

Atividade seguindo cronograma específico para os 4 
anos

ABASTECIMENTO 6 Programa de Segurança Alimentar

Ampliação do atendimento no Restaurante Popular, 
Construção de uma nova unidade do Restaurante 
Popular, Unidade de Produção de Alimentos para 
atendimento a pogramas municipais e entidades 
conveniadas
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA 7

Implantação de faixas de 
segurança para Ciclistas

Demarcação em regiões de alta circulação de ciclistas 
como medida protetiva

TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA 8 Ligação Interbairros Seis novas ligações entre bairros de 2017 à 2020

INFRAESTRUTURA 
URBANA E RURAL 9 Eficientização do Sistema de 

Iluminação Pública
Uso de novas tecnologias de iluminação

SAÚDE 10
Implantação do Pronto 
Atendimento de Saúde em 
Uvaranas

EDUCAÇÃO 11 Oferta de Aulas de Inglês no 
currículo escolar da rede municipal

EDUCAÇÃO 12 Ampliação dos tempos escolares Ampliar o número de horas de permanência na escola

EDUCAÇÃO 13
Universalização gradativa da 
educação infantil para crianças a 
partir de um ano

CMEI para todas as crianças acima de 1 ano.

SEGURANÇA PÚBLICA 14 Implantação da Patrulha Maria da 
Penha

Equipes específicas para acompanhamento de 
medidas protetivas
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

SAÚDE 15 Implantação da Escola Municipal 
de Saúde Pública

Educação Permanente para 
Profissionais da Saúde da Rede 
Municipal

SAÚDE 16 Ampliar para 100% a cobertura da 
Estratégia da saúde da Família

Aumento do atendimento da Saúde da Família

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 17 Incremento das Operações do 
Aeroporto Municipal Santana

Desenvolvimento de estrutura para incremento de 
operações

CULTURA 18 Criar o grupo de Teatro Municipal Desenvolvimento de um grupo de Teatro da Cidade

TURISMO 19 Programa de Sinalização Turística

TURISMO 20 Programa de Incentivo ao trade 
receptivo

TURISMO 21 Desenvolvimento de Turismo Rural 
com Melhoria dos Acessos

HABITAÇÃO 22 Criação do Condomínio “Lição de 
Vida” para a Terceira Idade

Casas populares para pessoas de terceira idade
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

INFRAESTRUTURA URBANA 
E RURAL 23 Reforma e Melhorias no Complexo 

Ambiental
Garantia da melhoria das instalações do Parque e 
correção da pista de caminhada

GERAÇÃO DE EMPREGO 24

Otimizar  a Sala do Empreendedor 
em consonância com as demandas 
do microempreendedor individual 
e desenvolver programas voltado 
a Inovação aplicada às politicas 
públicas

HABITAÇÃO 25 Criação do Condomínio do Servidor
Empreendimentos habitacionais voltados para 
servidores publicos

CULTURA 26 Restauro e recuperação da Estação 
Paraná

ESPORTES 27 Criação de 5 campos de Grama 
Sintética

ESPORTES 28 Construção de 12 Campos nos 
Bairros

ESPORTES 29 Construção de duas pistas de skate
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL 30

Combate permanente à pobreza 
extrema, promovendo equilíbrio 
para toda a sociedade, e também 
a dignidade da pessoa, a unidade 
familiar e a sua inclusão no mercado 
consumidor e de trabalho

HABITAÇÃO 31 Contratar 4.800 oportunidades de 
moradia até 2020

TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA 32 Efetivar Estacionamento 

Regulamentado Digital
Trazer alternativa de nova modalidade de 
estacionamento regulamentado

TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA 33 Reestruturar Pontos de Ônibus para 

exploração Publicitária
Evidenciar Pontos para exploração comercial e 
geração de renda para novos pontos de ônibus

EFICIÊNCIA DA GESTÃO 
PÚBLICA 34

Implantar plano de formação 
Continuada através de convênios 
com universidades e faculdades 
locais

Regulamentar convênios para garantir a formação 
continuada da equipe de colaboradores da Prefeitura 
Municipal

EFICIÊNCIA DA GESTÃO 
PÚBLICA 35

Estabelecer indicadores de 
qualidade na Administração 
Pública
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 36 Implantação do Projeto do novo 

Mercado Municipal
Reestabelecer do Mercado Municipal o uso utilizando-
se de parceria público-privada

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 37 Revitalização do quadrilátero 

Histórico

Resgatar a região histórica do município através de 
parceria, visando  melhoria econômica e nova vocação 
do centro da cidade

MEIO AMBIENTE/
SANEAMENTO 38 Implantar a Politica Municipal de 

Resíduos Sólidos

Finalização definitiva do Aterro do Botuquara, 
localização de novo destino para o lixo gerado na 
cidade

AGRICULTURA E PECUÁRIA 39
Ampliação do Programa Feira 
Verde e Feira do produtor e feira 
Orgânica e Feira do Peixe

Execução otimizada dos processos visando melhoria 
da estrutura e continuidade dos projetos

SAÚDE 40
Oferecer 10 mil consultas/mês 
nas Unidades de Urgência e 
Emergência para a população

Ampliação das consultas de Urgência e Emergência

SAÚDE 41 Oferecer 10 mil consultas/mês na 
rede de atenção básica

Ampliação das consultas na área da saúde

ABASTECIMENTO 42 Construção do Restaurante Popular 
de Uvaranas
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA 43

Ampliação do Programa de 
Pavimentação Sustentável, com 
Xisto e Asfalto

ESPORTES 44
Instalação dentro do planejamento 
estratégico do Município – Novas 
Academias Públicas em praças e 
áreas comuns

TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA 45

Otimizar o transporte Público com 
estudos para a implantação de 
corredores de Trânsito

INFRAESTRUTURA URBANA 
E RURAL 46

Implantar pontos difusores de 
sinais de internet pública de banda 
larga

EDUCAÇÃO 47
Fornecimento de tablets para 
professores e alunos da Rede 
Municipal de ensino com conexão 
de banda larga

ASSISTÊNCIA SOCIAL 48
Potencializar a utilização dos 
Centros de referência em 
Assistência Social
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EIXO/CRITÉRIO METAS DESCRIÇÃO

SAÚDE 49 Oferta de 50 mil exames 
laboratoriais/mês

EFICIÊNCIA DA GESTÃO 
PÚBLICA 50

Eficientização da cobrança de 
tributos municipais com redução 
do estoque da dívida pública

Implantação de práticas objetivando a justiça fiscal

O Poder Executivo divulgará, anualmente, no mês de março, a partir da apresentação 
do Programa de Metas.

▶
Acompanhamento das metas
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* O projeto foi interrompido em 16 de março de 2020 por causa da Pandemia COVID-19 e atendendo ao Decreto Municipal nº 17077/2020. Por 
isso, atingiu 12,5% da meta estabelecida.

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Quantidade de escolas que ofertarão as aulas de Inglês - - - 5

2 Quantidade de turmas que ofertarão as aulas de Inglês - - - 11

3 Quantidade de alunos participantes - - - 313

4 Quantidade de professores e/ou estagiários - - - 1

EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 11: 
Oferta de Aulas de Inglês no currículo escolar da rede municipal* 
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶  Oferecer para os alunos do 5º ano do ensino fundamental práticas para compreensão e produção oral da língua inglesa em diferentes con-
textos: com noções iniciais para a construção de laços afetivos e convívio social.w

▶ Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa, com a mediação do professor (introduz-
ir-se ao grupo, fazer uso de palavras que expressem cumprimentos, saudações, entre outros).

▶ Contratar estagiários de língua estrangeira (Português /Inglês) para desenvolver o projeto em 2020.

▶ O projeto encontra-se em andamento nas Escolas Municipais: Joao Maria Cruz, Guaracy Paraná Vieira, Coronel Claudio, Edgar Sponholz, e 
Carlos de Macedo e posteriormente nas demais escolas até atingir a meta.

▶ Para o ano de 2020 as aulas de inglês são ministradas em 40 escolas municipais para os 5º anos com salário para estagiário no valor de R$ 
1.045,00 e vale transporte no valor de R$ 200,00.
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EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 11: 
Oferta de Aulas de Inglês no currículo escolar da rede municipal

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

-

Para o ano de 2020 as 
aulas de inglês são min-
istradas em 40 escolas 
municipais para os 5º 
anos com salário para 

estagiário no valor de R$ 
1.045,00 e vale transporte 

no valor de R$ 200,00.

Escolas e 
CMEIs SME - -

* O projeto foi 
interrompido em 
16 de março de 

2020 por causa da 
Pandemia COVID-19 

e atendendo ao 
Decreto Municipal 
nº 17077/2020. Por 

isso, atingiu 12,5% da 
meta estabelecida.

-
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EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 12: 
Ampliação dos tempos escolares: Ampliar o número de horas de permanência na escola*
(ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: Ampliação do tempo escolar e manutenção da qualidade da educação)

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Porcentagem de Escolas – Ensino Fundamental – anos 
iniciais de tempo integral

74%
62/84

77%
65/84

83%
71/85

85%
85/72

2 Porcentagem de alunos – 1º ao 5º ano – que estudam em
tempo integral

51%
10.387/20.518

48%
9.825/20.443

60%
12.605/20.853

68%
13.930/20.402

3 Quantidade de professores que atuam no Ensino 
Fundamental – anos iniciais 1.800 1.867 1.950 1.865

4 Quantidade de estagiários que atuam no Ensino 
Fundamental – anos iniciais 93 199 200 188

5 Número de diretores nas escolas 84 84 85 85

6 Número de Coordenadores Pedagógicos nas escolas 199 199 200 198

7 Quantidade de funcionários (escriturários, serventes e 
merendeira) que trabalham nas escolas. 620 624 650 591
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-

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

8
REDE FÍSICA

Número de escolas novas construídas 0 0 1 1

Quantidade de escolas reformadas, ampliadas e adequadas 3 6 16 6

9

AÇÕES E PROGRAMAS DE APOIO (alimentação, transporte e outros)

ALIMENTAÇÃO:
nº de refeições ofertadas anualmente, sendo para o
turno integral 03 refeições e para o turno parcial 01 refeição.

8.260.000 8.020.000 9.220.000 9.652.400

TRANSPORTE: média diária de alunos transportados 3.200 3.200 3.200 3.200

UNIFORME: quantidade de unidades 2.000 20.500 2.000

As aulas pres-
enciais foram 
suspensas em 

19/03/20

KIT ESCOLAR: quantidade de unidades 20.600 20.500 20.900 20.402

10 Número de professores, coordenadores e diretores que 
participam da Formação Continuada 2.083 2.150 2.235 1.701

11 Número de funcionários que participam da Formação 
Continuada 620 624 650 591

12 Nota do IDEB – Índice de Des. da Educação Básica do 
município 6.3 - 7.0 -

*Já cumprimos os índices estabelecidos pelo Plano Nacional e Municipal de Educação e seguimos avançando.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Consolidar uma política pública municipal comprometida com uma educação de qualidade, através de uma escola inclusiva preocupada 
com a aprendizagem de todos os alunos, promovendo o desenvolvimento integral dos mesmos e levando em consideração todos os aspec-
tos do seu desenvolvimento: emocional, intelectual, social, físico e cultural.

▶ Otimizar os recursos humanos e financeiros de modo a garantir o funcionamento das unidades escolares e demais dependências adminis-
trativas da SME de modo a garantir a qualidade do ensino segundo os índices nacionais para educação básica.

▶ Elevar   para 7.0 o IDEB - superar a média nacional 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental – 5° ano.
JUSTIFICATIVA: atingimos a meta nacional prevista para o município (IDEB: 6,5) e seguimos avançando pois das 85 escolas, 79 realizaram a 
prova sendo que 84% aumentaram sua nota e 29% obtiveram a média acima de 7,0.

▶ Ampliar, reformar e manter os prédios escolares, com o objetivo de implantar a Escola de Tempo Integral na totalidade das unidades.
JUSTIFICATIVA: 30% da rede física de escolas foram reformadas e ampliadas de forma a garantir mais qualidade na educação ofertada.

▶ Ampliar o quadro do magistério e pessoal de apoio para atender as unidades escolares.
JUSTIFICATIVA: nosso quadro de professores foi racionalizado, de forma a garantir os 33% de hora atividade, com a contratação de profissio-
nais que atuam 40 horas semanais de jornada de trabalho.

▶ Planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação dos recursos de todas as fontes de financiamento da educação para assegurar a efetivi-
dade das ações de apoio com vistas à manutenção da qualidade de ensino.

▶ Capacitar 198 profissionais em Gestão da Aprendizagem (2016/2018).
JUSTIFICATIVA: os profissionais da educação que fazem parte da Equipe de Gestão das 85 escolas, 198 coordenadores pedagógicos e 85 
diretores participaram de várias formações específicas, dentre elas o Curso de Gestão para a Aprendizagem, com carga horária de 360 horas 
com vistas a melhorar a qualidade do ensino ofertado.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Assegurar   formação continuada, organizada pela SME, para os profissionais da educação por meio de palestras, oficinas e grupos de estudo - 
Formação e Didáticas Específicas da Língua Portuguesa e Programa para Formadores em Educação Matemática – MATEMA.
JUSTIFICATIVA: no ano de 2020 foram ofertados vários cursos de formação on-line de Língua Portuguesa e Matemática, destacando-se a 
metodologia ensinada no Programa “Vem Aprender”.

▶ Garantir o cumprimento da hora-atividade, 33% da jornada de trabalho dos professores, para planejamento de atividades, reunião com pais 
e reunião pedagógica.
JUSTIFICATIVA: meta atingida devido a reorganização do trabalho pedagógico em blocos, garantindo a hora docência de todos os compo-
nentes curriculares e a hora atividade de todos os professores.

▶ Realizar anualmente o Congresso Municipal de Educação para discussão e reflexão sobre temas e práticas que contribuem para a formação 
de pessoas que tenham a leitura e a escrita como prática na sua vida escolar e cotidiana.
JUSTIFICATIVA: em 2020 não foi realizado o Congresso devido a Pandemia COVID-19.

▶ Ofertar permanentemente formação continuada aos escriturários, serventes e merendeiras com temas relevantes para o exercício de suas 
funções.

▶ Assegurar atendimento educacional especializado aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino por meio das Salas de Recursos 
Multifuncionais e para os Auxiliares de Inclusão.

▶ Manter e ampliar parcerias com a finalidade de contribuir na formação integral do educando, oportunizando o estudo de temas diversos 
necessários ao exercício da cidadania e que ampliam as possibilidades e meios para progredir no trabalho e estudos posteriores (PROERD, 
Televisando, Ler e Pensar, Energia e Você/Copel, Escola de Trânsito, Empreendedorismo/SEBRAE, Saúde na Escola, JEM, JEEM, Maratona 
Intelectual/Rotary, Cine Unimed  e outros).
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Apoiar os Conselhos Escolares e Associações de Pais e Mestres – APM’s para o fortalecimento dos processos de autonomia pedagógica, ad-
ministrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino.

▶ Assegurar a nomeação dos gestores escolares por meio de critérios técnicos e participação da comunidade escolar no processo eletivo.

▶ Fortalecer os mecanismos de controle externo no acompanhamento da aplicação dos recursos destinados à educação    assegurando 
condições de funcionamento autônomo dos seguintes órgãos: CACS FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, CAE – Conselho da Alimentação Escolar, CME – Conselho Municipal de Educação e 
Comitê do Transporte Escolar.

▶ Mobilizar   agentes públicos e demais órgãos da sociedade civil organizada   para o desenvolvimento de uma política articulada e quali-
ficada com ações intersetoriais que resultem avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes preconizados pela Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (Agenda 2017/2020 PPAC - Programa Prefeito Amigo da 
Criança).

▶ Assegurar que seja cumprido o prescrito na Lei 12.269/2015 – Plano de Empregos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério 
Público Municipal.

▶ Implementar a ferramenta tecnológica Busca Ativa Escolar (UNICEF) para garantir a oferta e permanência escolar   de crianças e adoles-
centes que por motivos diversos estão fora da escola.

▶ Estimular a formação continuada dos profissionais, em cursos de graduação e pós-graduação na área específica.

▶ Consolidar os Referenciais Curriculares para o Ensino Fundamental – anos iniciais - Ponta Grossa para atualização e alinhamento com as 
políticas públicas de Estado.

▶ Reorganizar os Projetos Político Pedagógicos de todas as unidades de forma a alinhar com os Referenciais Curriculares para o Ensino Fun-
damental - aos iniciais.
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EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 12: 
Ampliação dos tempos escolares: Ampliar o número de horas de permanência na escola

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA

ANDAMENTO

Escolas SME 2017 2020 85%*
Em 

andamento

Os custos 
englobam, 
gastos com folha 
de pagamento, 
material de 
consumo, 
material de 
distribuição 
gratuita, 
passagens e 
despesas com 
locomoção, 
serviços   de 
terceiros, obras 
e instalações, 
equipamento 
e material 
permanente, 
referente 
ao Ensino 
Fundamental 
e Educação 
Infantil.

RECURSO Próprio

   695.500,00

Vinculado

156.633.271,35

VALOR (R$)

RECURSO

FONTES

101, 102, 103,
104, 107, 165, 112,
138, 124, 140.

VALOR (R$)

*Justificativa: Valores apurados até outubro/2020, e devemos atingir 100% de execução até o final do corrente ano.
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EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 13: 
Universalização gradativa da educação infantil para crianças a partir de um ano: CMEI para todas as crianças acima de 1 
ano. *

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1

Número de Centros Municipais de Educação Infantil - 
CMEIs e Escolas Municipais que ofertam a Educação 
Infantil

Número de Centros de Educação Infantil conveniados com 
a Prefeitura para atendimento da creche – crianças de 0 a 3 
anos.

98
(59 CMEIs e
39 escolas)

08

98
(59 CMEIs e
39 escolas)

07

97
(61 CMEIs e
36 escolas)

06

100
(63 CMEIs e
38 escolas)

04

2 Número de alunos matriculados na Creche, crianças de 1 a 
3 anos de idade 3.114 3.191 3.200 3.715

3 Número de alunos matriculados na Pré-Escola, crianças de 
4 e 5 anos de idade 7.078 7.688 7.993 6.926

4 Quantidade de professores – padrão 40 h semanais que 
atuam nos CMEIs 530 548 650 788

5 Quantidade de estagiários que atuam nos CMEIs 100 100 100 122
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

6
Número de diretores nos CMEIs 59 59 61 63

Número de Coordenadores Pedagógicos nos CMEIs 43 43 50 57

7 Número de funcionários (escriturários, assistentes, 
serventes e merendeira) nos CMEIs 370 370 400 368

8
REDE FÍSICA

Número de CMEIs novos construídos 1 0 2 4

Quantidade de CMEIs reformados, ampliados e adequados 2 10 2 11

9

AÇÕES E PROGRAMAS DE APOIO
(alimentação, transporte e outros)

ALIMENTAÇÃO: número de refeições ofertadas 
anualmente, sendo para o turno integral 03 refeições e para 
o turno parcial 01 refeição.

6.325.000 7.267.800 7.366.375 8.019.600

UNIFORME: quantidade de unidades 4.000 10.300 4.000
As aulas pres-
enciais foram 

suspensas

10 Número de professores, coordenadores e diretores que 
participam da Formação Continuada 632 650 761 557

11 Número de funcionários que participam da Formação 
Continuada 370 370 400 368

*Já cumprimos os índices estabelecidos pelo Plano Nacional e Municipal de Educação e seguimos avançando.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Consolidar uma política pública municipal comprometida com uma educação de qualidade, através de uma escola inclusiva preocupada 
com a aprendizagem de todos os alunos, promovendo o desenvolvimento integral dos mesmos e levando em consideração todos os aspec-
tos do seu desenvolvimento: emocional, intelectual, social, físico e cultural.

▶ Otimizar os recursos humanos e financeiros de modo a garantir o funcionamento das unidades escolares e demais dependências adminis-
trativas da SME visando a qualidade do ensino para Educação Infantil.

▶ Assegurar a continuidade de 100% no atendimento da pré-escola (4 e 5 anos) em tempo integral e atender a demanda reprimida de matríc-
ulas da Educação Infantil (creche – crianças de 1 a 3 anos).
JUSTIFICATIVA: Atingimos a meta de 100% de atendimento da Pré-Escola (nenhum aluno na lista de espera). No que se refere a Creche (pú-
blico que não é obrigatório a oferta de vagas), atingimos 60 % dos cadastros feitos, garantindo a vaga para a mãe trabalhadora e para todas 
as crianças em situação de vulnerabilidade social e familiar. A meta nacional para a modalidade Creche é de 25% para 2024.

▶ Ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, progressivamente, 50% das crianças de 1 a 3 anos até o final da vigên-
cia do PME em 2025.
JUSTIFICATIVA: ampliamos nossa Rede Municipal de 59 para 63 unidades (6%), de 3.114 vagas para 3.715 (20%), sendo que otimizamos a Rede 
Municipal diminuindo os Termos de Colaboração com Centros de Educação Infantil (de 8 para apenas 4). Isto teve como ganho a ampliação 
de 58% de vagas para a Creche em unidades municipais.

▶ Ampliar, reformar e manter os prédios escolares, com o objetivo de garantir o atendimento das crianças de 1 a 5 anos.
JUSTIFICATIVA: 17% da rede física de centros municipais de educação infantil foram reformados e ampliados de forma a garantir mais quali-
dade na educação ofertada.

▶ Ampliar o quadro do magistério e pessoal de apoio para atender as unidades escolares.
JUSTIFICATIVA: nosso quadro de professores foi racionalizado, de forma a garantir os 33% de hora atividade, com a contratação de profissio-
nais que atuam 40 horas semanais de jornada de trabalho.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação dos recursos de todas as fontes de financiamento da educação para assegurar a efetivi-
dade das ações de apoio com vistas à manutenção da qualidade de ensino.

▶ Estimular a formação continuada dos profissionais, em cursos de graduação e pós-graduação na área específica.

▶ Consolidar os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil - Ponta Grossa para atualização e alinhamento com as políticas públicas de 
Estado.

Reorganizar os Projetos Político Pedagógicos de todas as unidades de forma a alinhar com os Referenciais Curriculares para Educação Infantil.

▶ Assegurar   formação continuada, organizada pela SME, para os profissionais da educação por meio de palestras, oficinas e grupos de estudo.

▶ Garantir o cumprimento da hora-atividade, 33% da jornada de trabalho dos professores, para planejamento de atividades, reunião com pais 
e reunião pedagógica.

▶ Realizar anualmente o Congresso Municipal de Educação para discussão e reflexão sobre temas e práticas que contribuem para a formação 
de pessoas que tenham a leitura e a escrita como prática na sua vida escolar e cotidiana.

▶ Ofertar permanentemente formação continuada aos funcionários com temas relevantes para o exercício de suas funções.

▶ Assegurar atendimento educacional especializado aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino por meio das salas Multifuncion-
ais e Auxiliares de Inclusão.

▶ Apoiar os Conselhos Escolares e Associações de Pais e Funcionários - APFs para o fortalecimento dos processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Assegurar a nomeação dos gestores    escolares por meio de critérios técnicos e participação da comunidade escolar no processo eletivo.

▶ Fortalecer os mecanismos de controle externo no acompanhamento da aplicação dos recursos destinados à educação    assegurando 
condições de funcionamento autônomo dos seguintes órgãos: CACS FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, CAE – Conselho da Alimentação Escolar, CME – Conselho Municipal de Educação e 
Comitê do Transporte Escolar.

▶ Mobilizar   agentes públicos e demais órgãos da sociedade civil organizada   para o desenvolvimento de uma política articulada e quali-
ficada com ações intersetoriais que resultem avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes preconizados pela Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (Agenda 2017/2020 PPAC - Programa Prefeito Amigo da 
Criança).

▶ Implementar a ferramenta tecnológica Busca Ativa Escolar (UNICEF) para garantir a oferta e permanência escolar de crianças de 1 a 5 anos 
que por motivos diversos estão fora da escola.

▶ Assegurar a continuidade de 100% no atendimento da pré-escola (4 e 5 anos) em tempo integral e atender a demanda reprimida de matríc-
ulas da Educação Infantil (creche – crianças de 1 a 3 anos).

▶ Ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, progressivamente, 50% das crianças de 1 a 3 anos até o final da vigên-
cia do PME em 2025.

▶ Assegurar que seja cumprido o prescrito na Lei 12.269/2015 – Plano de Empregos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério 
Público Municipal.
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EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 13:
Universalização gradativa da educação infantil para crianças a partir de um ano: CMEI para todas as crianças acima de 1 
ano.

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO)* ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Os custos englobam, 
gastos com folha de 
pagamento, material 
de consumo, material 
de distribuição gratuita, 
passagens e despesas 
com locomoção, 
serviços   de terceiros, 
obras e instalações, 
equipamento e material 
permanente, referente 
ao Ensino Fundamental 
e Educação Infantil.

RECURSO Próprio

CMEI’s SME 2017 2020

25% - 1 a 3 
anos

100% - 4 e 5 
anos

Em
andamento

VALOR (R$)  298.962,71

RECURSO Vinculado

FONTE 101, 102, 103,
104, 107, 112.

VALOR (R$) 84.591.904,47

*Justificativa: Valores apurados até a presente data, e devemos atingir 100% de execução até o final do corrente ano.
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Justificativa para o atraso no cumprimento da meta:

▶ Realizamos o planejamento para a aquisição dos equipamentos em parceria com o Governo Federal PAR 201/2020, entretanto não houve até 
o momento a liberação dos recursos.
▶ Em 2018 realizou-se o processo licitatório para a aquisição de equipamentos, entretanto houve cancelamento devido impugnações no de-
scritivo.
▶ Em 2019 realizou-se o processo licitatório para aquisição de equipamentos, entretanto este contemplava apenas os tablets dos alunos, fican-
do sem licitação os demais equipamentos (tablet professor, armário, cabos) necessários para o funcionamento do projeto.
▶ Ainda em 2019, foi realizado o pregão 170/2019 e foi feito a licitação para a aquisição de 86 kit de equipamentos (36 note aluno, 1 note profes-
sor, 1 armário, 1 software, 1 ponto de acesso, 2 cabos, 1 switch) os quais serão distribuídos entre 72 escolas municipais que atendem em período 
integral e 13 CMEIs.

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Quantidade de alunos - -   - -

2 Quantidade de escolas e CMEIs - - - -

EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 47: 
Fornecimento de tablets para professores e alunos da Rede Municipal de ensino com conexão de banda larga*
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação nas unidades escolares do município no sentido que o professor exerça o papel 
de facilitador de aprendizagem promovendo ambientes multi e transdisciplinares na sala de aula para produção de novos saberes.

▶ Aderir ao Programa Educação Conectada/ MEC que prevê a transferência de recursos pelo meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto Esco-
la) para contratação de serviços de Banda Larga até 2024.

▶ Reformular o processo licitatório do Município de 2018 para a aquisição de tabletes de modo a adequar o descritivo do edital assegurando a 
otimização de recursos e aproveitamento pedagógico.
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EDUCAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 47: 
Fornecimento de tablets para professores e alunos da Rede Municipal de ensino com conexão de banda larga*

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Aquisição de 86 kit de equipamen-
tos (36 note aluno, 1 note professor, 
1 armário, 1 software, 1 ponto de 
acesso, 2 cabos, 1 switch) os quais 
serão distribuídos entre 72 esco-
las municipais que atendem em 
período integral e 13 CMEIs.

VALOR (R$)
67.752,33 Escolas e 

CMEIs SME 2019 2020 - -

▶ Justificando o acompanhamento anual:

Meta:  Fornecimento de notebooks para professores e alunos da Rede Municipal de ensino com conexão de banda larga;
Descrição: Aquisição de 86 kit de equipamentos (36 note aluno, 1 note professor, 1 armário, 1 software, 1 ponto de acesso, 2 cabos, 1 switch) a 
serem implantados gradativamente na Rede Municipal de Ensino;
Quanto (custo): Valor estimado por kit;
Onde (setor): Escolas.
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▶ Justificativa para o não cumprimento da meta: 

- Os trâmites para elaboração de especificações técnicas, orçamentos e termo de referência teve início em 27/04/2017.
- Dados da licitação: Registro de preços para eventual aquisição de armários de Armazenamento, transporte e recarga de tablets, notebook 
servidor, Tablets, software de gerenciamento de atividades e também equipamentos e soluções de rede pertinentes para renovação tec-
nológica a serem implantados gradativamente na Rede Municipal de Ensino.
Pregão eletrônico: n° 28/2018
Data da publicação: 07/02/2018
Situação do pregão: anulado (impugnação apresentada pela Empresa Positivo Informática S/A)

- 2° PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:  
Pregão presencial n°170/2019;
Data da publicação:01/08/2019;
Situação:  foi homologada, 02 itens com resultado fracassado. Os demais itens com atas registro de preços vigentes até 12/02/2021 (Empre-
sa Positivo não assinou as atas, está solicitando reequilíbrio nos preços).
- 3° PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: objetivando a aquisição de NOTEBOOK PROFESSOR e ARMARIO DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE 
E RECARGA (itens fracassados no pregão 170/2019). 
Pregão eletrônico n°     42/2020
Data da publicação     09/03/2020
Situação: Em andamento – empresa entrou com representação no tribunal de contas, processo aguardando decisão do Tribunal de Contas.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Está sendo desenvolvido análise das novas modalidades de capacidade operacional de funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA, publicado pelo Ministério da Saúde

▶ A FMS realizou em 2018 a requalificação da atual UPA, para maior opção de funcionamento/atividade estipulado em Portaria Ministerial.

▶ Foram realizados outros investimentos ligados à saúde na região. A Fundação Municipal de Saúde investiu com recursos federais e mu-
nicipais em reformas e ampliações de Unidade Básicas de Saúde (UBS), como por exemplo: UBS Nilton Luiz de Castro - Tarobá, UBS Cesar 
Milléo - Vila Santana, UBS Antero de Mello – Rio Verde, UBS Lubomir Urban – 31 de Março e UBS no Costa Rica. Além dessas, a Secretaria de 
Saúde também investiu na construção uma UBS nova no Recanto Verde, área que não tinha abrangência da saúde.
Atualmente estamos em reforma e ampliação da UBS Madre Josefa e em fase de finalização de obras no do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e da Academia da Saúde.

SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 10: 
Implantação do Pronto Atendimento de Saúde em Uvaranas*
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SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 10: 
Implantação do Pronto Atendimento de Saúde em Uvaranas*

DESCRIÇÃO

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

- - - FMS - - - -

32Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

▶

▶

▶

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Implantação de Residência Multiprofissional em Saúde - Implantar Manter

Mantido 
conforme
descritivo 

abaixo

SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 15:
Implantação da Escola Municipal de Saúde Pública: Educação Permanente para Profissionais da Saúde da Rede Municipal*

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Abertura de edital para vagas em residência multiprofissional: EDITAL SMS/NEP Nº 01/2018 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA PARA O ANO DE 2018.

▶ Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecar-
ização e a democratização das relações de trabalho.

▶ *O núcleo de Educação Permanente da Saúde está se estruturando de forma física, humana e administrativa, para tanto já executa dois 
programas de residência multiprofissional em saúde, aprovados pelo MEC, e articula e realiza a formação de profissionais de Saúde da 
Fundação Municipal de Saúde, com vias de implementação da Escola de Saúde Pública.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ *Ao final de 2020 teremos 92 residentes com uma bolsa de R$ 3.300,43 por 2 anos cada ou seja: R$ 3.643.674,72 ao ano financiado pelo 
Ministério da Saúde na formação dos residentes. O pagamento das bolsas é feito diretamente pelo Ministério da Saúde aos residentes.

▶ *As áreas de residência foram abertas nas áreas de: enfermagem, educação física, farmácia, medicina veterinária, odontologia e serviço social.
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SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 15: 
Implantação da Escola Municipal de Saúde Pública: Educação Permanente para Profissionais da Saúde da Rede 
Municipal*

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO 
(CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE ATINGIDA ANDAMENTO

*O núcleo de Educação Perma-
nente da Saúde está se estru-
turando de forma física, huma-
na e administrativa, para tanto 
já executa dois programas de 
residência multiprofissional em 
saúde, aprovados pelo MEC, e 
articula e realiza a formação 
de profissionais de Saúde da 
Fundação Municipal de Saúde, 
com vias de implementação da 
Escola de Saúde Pública.
Com o intuito de promover, 
para as necessidades do SUS, 
a formação, a educação per-
manente, a qualificação, a 
valorização dos trabalhadores, 
a desprecarização e a democra-
tização das relações de tra-
balho.
* O Ministério da Saúde é 
responsável pelo pagamento 
direto da bolsa dos residentes.

-

Núcleo 
de 

Edu-
cação 

Perma-
nente

FMS - -

Ações realizadas no ano de 2019:

▶ Abertura de edital para vagas em residência multi-
profissional:

▶ EDITAL SMS/NEP Nº 07/2019 – seleção de candidatos 
a 21 vagas para os cursos de enfermagem, odontologia, 
medicina veterinária, farmácia, fisioterapia, psicologia e 
nutrição. As novas ofertas são em parceria com Centro de 
Ensino Superior dos Campos Gerais (Cescage).

▶ EDITAL SMS/NEP Nº 01/2019 – seleção de candidatos a 
25 vagas para os cursos de Enfermagem, Educação Físi-
ca, Farmácia, Odontologia, Medicina Veterinária e Serviço 
Social. As novas vagas são disponibilizadas em parceria 
com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

▶ A Fundação Municipal de Saúde por meio do Núcleo 
de Educação Permanente tem implantado dois Pro-
gramas de Residência em Saúde Coletiva vinculados 
às instituições de ensino UEPG e Cescage, totalizando 
59 residentes das áreas multiprofissionais de Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço 
Social.

Contínuo
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▶

▶

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Número de equipes de saúde bucal 0 0 3 3

2 Número de equipes saúde da família 7 0 3 3

3 Número de equipes dos Núcleos de apoio a saúde da 
família 1 0 0 1

SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 16:
Ampliar para 100% a cobertura da Estratégia da Saúde da Família: Aumento do atendimento da Saúde da Família

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Realização de concurso público 001/2018 para preenchimento do quadro de pessoal.

▶ Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das 
necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.

▶ Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), considerando as questões de 
gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas 
e nas redes de atenção à saúde.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

Ações implantadas em 2020:

▶  Realizado Concurso Público 001/2020 para médico da família e técnico de enfermagem (realizado para contratação para substituição de 

profissionais, não houve aumento do número de equipes);

▶  Realizada adesão ao Programa Mais Médicos para receber médicos nas Unidades de Saúde, contudo, somente reposição.
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SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 16:
Ampliar para 100% a cobertura da Estratégia da saúde da Família: Aumento do atendimento da Saúde da Família

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Os valores dis-
criminados são 
referentes à folha 
de pagamento 
dos servidores, 
equipamentos, 
materiais de 
consumo tais 
como; materi-
ais hospitalares, 
medicamentos 
limpeza e serviços 
de terceiros de 
manutenção e 
correção de equi-
pamentos.

RECURSO Próprio

Programa 
Saúde da 
Família

FMS - -

Nenhuma equipe 
ampliada; foi realiza-
do somente con-
tratação para substi-
tuir profissionais que 
solicitaram exoner-
ação – não houve 
aumento do número 
de equipes devido o 
limite prudencial.

Contínuo

FONTE 303

VALOR (R$) 3.000.000,00

RECURSO Vinculado

FONTE 494

VALOR (R$) 4.500.000,00

38Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

▶

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Manter assistência ambulatorial de Urgência e 
Emergência 22.575/mês 23.765/mês 26.243/mês Janeiro a agosto: 113.635 

atendimentos

SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 40:
Oferecer 10 mil consultas/mês nas Unidades de Urgência e Emergência para a população: Ampliação das consultas de 
Urgência e Emergência

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Buscar promover a satisfação dos clientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo atendimento integral de suas necessidades, através de 
programas e serviços médicos realizados com qualidade.

▶ Promover assistência ambulatorial de urgência e emergência no Hospital Municipal Amadeu Puppi , Hospital da Criança – João Vargas de 
Oliveira e UPA.
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SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 40:
Oferecer 10 mil consultas/mês nas Unidades de Urgência e Emergência para a população: Ampliação das consultas de 
Urgência e Emergência

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Os valores dis-
criminados são 
referentes à folha 
de pagamento 
dos servidores, 
materiais de con-
sumo tais como; 
materiais hospi-
talares, medica-
mentos e serviços 
de terceiros de 
correção e ma-
nutenção, forne-
cimento, locação 
de equipamentos, 
credenciamentos 
e serviços médi-
cos.

RECURSO Próprio

Hospitais/ 
UPA FMS - - - Contínuo

FONTE 303

VALOR (R$) 17.800.000,00

RECURSO Vinculado

FONTE 369

VALOR (R$) 6.000.000,00
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Oferecer 10 mil consultas/mês 19.294/mês 43.107/mês 20.533/mês
Janeiro a 

agosto: 128.658 
atendimentos

SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 41: 
Oferecer 10 mil consultas/mês na rede de atenção básica: Ampliação das consultas na área da saúde

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Manter o acesso/atendimento de nível superior nas 54 Unidades de Saúde Urbana e 07 Unidades de Saúde Rurais.

▶ Manutenção do Programa Mais Médico.

▶ Realização de concurso público 001/2018 para preenchimento do quadro de pessoal.

Ações implantadas em 2020:

▶  Realizado Concurso Público 001/2020.
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SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 41:
Oferecer 10 mil consultas/mês na rede de atenção básica: Ampliação das consultas na área da saúde

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Os valores dis-
criminados são 
referentes à folha 
de pagamento 
dos servidores, 
materiais de con-
sumo e serviços 
de terceiros de 
manutenção e 
correção de equi-
pamentos.

RECURSO Próprio

Unidades 
de Saúde FMS - - - Contínuo

FONTE 303

VALOR (R$) 3.500.000,00

RECURSO Vinculado

FONTE 494

VALOR (R$) 9.750.000,00
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Garantir o atendimento qualificado da demanda de 
exames laboratoriais 87.044/mês 89.851/mês 102.921/mês Janeiro a agosto: 

514.882 exames

SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 49:
Oferta de 50 mil exames laboratoriais/mês

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Garantir a análises de exames laboratoriais, encaminhados dos serviços do Sistema Único de Saúde.

▶ Aquisição de Insumos, para a realização dos exames.

▶ Garantir fluxo adequado para tempo resposta dos exames.

▶ Elaboração de programa de acesso ao resultado de exames.

▶ Adequação de espaço físico para o melhor desenvolvimento das análises clínicas laboratoriais.
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SAÚDE
EIXO/CRITÉRIO:

META 49: 
Oferta de 50 mil exames laboratoriais/mês

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Os valores dis-
criminados são 
referentes à folha 
de pagamento 
dos servidores, 
equipamentos, 
materiais de 
consumo tais 
como; materi-
ais hospitalares, 
medicamentos 
limpeza e serviços 
de terceiros de 
manutenção e 
correção de equi-
pamentos.

RECURSO Próprio

Laboratório 
Geral FMS - - - Contínuo

FONTE 303

VALOR (R$) 80.840,00

RECURSO Vinculado

FONTE 494

VALOR (R$) 3.120.000,00
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Editais lançados 0 1 1 0

2 Alunos bolsistas 0 0 19 19

3 Alunos estagiários 0 0 0 0

4 Espetáculos montados 0 0 2 5

5 Apresentações realizadas 0 0 10 116

CULTURA
EIXO/CRITÉRIO:

META 18: 
Criar o grupo de Teatro Municipal: Desenvolvimento de um grupo de Teatro da Cidade
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Discussão e elaboração da minuta da Lei que cria o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa.

▶ Encaminhamento da Proposta de Lei à Câmara Municipal.

▶ Contato com vereadores para demonstrar a importância da criação do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa.

▶ Aprovação da Proposta de Lei nas Comissões Internas da Câmara e envio à votação no Plenário.

▶ Aprovação em duas sessões no Plenário da Câmara Municipal.

▶ Sanção do Prefeito Municipal e publicação da Lei em Diário Oficial: LEI nº 13.123 de 12/04/2018.

▶ Inserção da previsão orçamentária para ativação do Grupo de Teatro na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

▶ Elaboração do primeiro edital e análise da Procuradoria Geral do Município.

▶ Aprovação da despesa pela Secretaria da Fazenda.

▶ Lançamento do edital em Diário Oficial e divulgação da abertura das inscrições.

▶ Elaboração de Portaria definindo a comissão avaliadora do teste seletivo.

▶ Homologação das inscrições, teste seletivo e divulgação do resultado.

▶ Contratação do diretor teatral para a primeira montagem.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Elaboração do Decreto com o Regimento Interno do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa.

▶ Assinatura do Termo de Compromisso e início dos ensaios.

▶ Estreia, apresentações abertas à comunidade e circulação do espetáculo.

▶ Avaliação do trabalho.

▶ Contratação do diretor teatral para a segunda montagem.

▶ Ensaios, apresentações, circulação e avaliação do trabalho.

▶ Abertura de novo teste seletivo para 2020.

Atividades realizadas em 2019

▶  Estreia, apresentações abertas à comunidade e circulação do espetáculo.: 2019: ‘Shakespeare: Paixão & Poesia’ no Cineteatro Ópera (14, 15, 

16, 19 e 20 de agosto de 2019).

▶  Avaliação do trabalho.

▶  Participação na Mostra Competitiva – Adulto no 47º Festival Nacional de Teatro - Fenata (24 de outubro de 2019), recebendo indicações 

em diversas categorias e ganhando os prêmios de Melhor Iluminação, Júri Popular e Prêmio Especial do Júri, “pelo significado e importân-

cia de sua criação para a cultura da cidade”.
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▶   Contratação do diretor teatral para a segunda montagem: Em 2019: Leonardo Campos.

▶  Estreia do espetáculo ‘O Impostor’ no Parque Ambiental durante a programação do Natal Iluminado (12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2019).

▶  Contratação do diretor teatral para a terceira montagem: Leonardo Campos

▶  Ensaios, apresentações, circulação e avaliação do trabalho.

▶  Abertura de novo teste seletivo para 2020.

▶  Circulação dos três espetáculos já montados durante o 2º semestre, em teatros, escolas e espaços alternativos.

*Atividades realizadas em 2020

▶  Contratação do diretor teatral para a terceira montagem: Leonardo Campos.

▶  Início das aulas e ensaios presenciais para a montagem de um espetáculo infantil. Com a definição de calamidade pública em decorrência da 

pandemia da COVID-19, as aulas e ensaios presenciais foram suspensas. O contrato do diretor Leonardo Campos foi alterado, possibilitando o de-

senvolvimento de projetos de forma remota. Assim, o Grupo de Teatro desenvolveu 05 projetos ao longo do ano, sendo que as produções em vídeo 

foram publicadas nas redes sociais da FMC e exibidos na TV Educativa, com grande repercussão:

▶  CITAÇÕES: produção de 14 vídeos com citações de textos teatrais e literários.

▶  CURSO ONLINE DE INTRODUÇÃO AO TEATRO: produção de 11 aulas abordando todas as questões técnicas, históricas e administrativas para a 

montagem de um espetáculo.

▶  ESSE LUGAR TEM HISTÓRIA: produção de 70 vídeos mostrando todos os bens históricos, artísticos e naturais tombados em Ponta Grossa.

▶  TEXTOS PRÓPRIOS: produção de 15 vídeos com interpretação solo de textos próprios dos atores e atrizes.
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*Atividades realizadas em 2020

▶  O SEGREDO DA ÁRVORE ENCANTADA: ensaios e apresentações do espetáculo cênico-musical com direção de Zek Ramos, na programação do 

Natal Iluminado (9, 10, 11, 16, 17 e 18 de dezembro, no Parque de Olarias).

▶  Além disso, o Grupo de Teatro participou do 6º Festival Nacional de Teatro de Congonhas/MG (ProfesTeatro), maior festival de teatro realizado 

no país de forma online, recebendo o prêmio de Melhor Figurino e indicação de Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Cenário e Melhor 

Maquiagem.

▶  Recebimento de Moção de Aplauso na Câmara Municipal de Ponta Grossa pelo trabalho realizado, proposta pelo vereador Geraldo Stocco.

▶  A FMC abriu o primeiro edital para selecionar alunos-estagiários, porém, em virtude da suspensão das atividades presenciais, os estagiários não 

chegaram a ser efetivados.

▶  Por conta do excelente aproveitamento e diversidade do atual grupo, não foi aberto edital para nova seleção, permanecendo o mesmo elenco 

(com apenas 1 desligamento).
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CULTURA
EIXO/CRITÉRIO:

META 18: 
Criar o grupo de Teatro Municipal: Desenvolvimento de um grupo de Teatro da Cidade

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA

ANDAMENTO

Eduardo 
Godoy Em execução-12/202002/2019Departamento

de Cultura

RECURSO Próprio

FONTE 1

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) R$ 505.304,00

Em 2018 aconteceu a 
criação do Grupo de 
Teatro. A atuação dele 
começou em fevereiro 
de 2019, sendo 
que as despesas 
começaram a partir 
desta data e incluem 
bolsas de estudos, 
vale-transporte 
e contratação de 
diretores.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Visitação à Estação Paraná * 1.000 pessoas 1.000 pessoas 500 pessoas 0*

2 Peças do acervo 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil

3 Projetos de extensão em parceria com universidades 1 2 2 0

CULTURA
EIXO/CRITÉRIO:

META 26: 
Restauro e recuperação da Estação Paraná

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Consulta sobre credenciamento da Casa da Memória no Iphan como instituição de guarda de material arqueológico.

▶ Elaboração do projeto arquitetônico.

▶ Elaboração do projeto requalificação - obras emergenciais no edifício.

* em virtude da pandemia do novo Corona vírus, o atendimento ao público foi suspenso. No entanto, a partir do lançamento de parte do acervo no 
Sistema de Informações do Patrimônio Cultural – SIPC, disponibilizando ao público pela internet, há média de 57.000 visualizações no conteúdo.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Realização de orçamento de restauro - R$ 366.522,00

▶ Visita técnica do arquiteto Alberto Portugal e da engenheira Mariana Scaramela ao prédio.

▶ Solicitação à Secretaria Municipal de Planejamento para elaboração de projetos básicos complementares elétrico, SPDA, hidráulico, ar 
condicionado e estrutural -12/11/2018).

▶ Projeto para instalação provisória do acervo da Casa da Memória em imóvel locado.

▶ Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do projeto de revitalização da Es-
tação Paraná.

Ações realizadas em 2019:

▶  Realização de orçamento de restauro - R$ 405.650,00 (valores aproximados, atualizados em 10/02/2020)

▶  Solicitação à Secretaria Municipal de Planejamento para elaboração de projetos básicos complementares elétrico, SPDA, hidráulico, ar 

condicionado e estrutural (12/11/2018).

▶  Visita técnica do arquiteto Alberto Portugal e da engenheira civil Mariana Scaramela (03/03/2019)

▶  Visita técnica do arquiteto Alberto Portugal e dos técnicos da SMOSP sob supervisão do engenheiro civil Luiz Striker ao imóvel. (10/03/2019)

▶  Apresentação de relatório de situação emergencial do imóvel junto às secretarias de Serviços Públicos e Planejamento (12/03/2019), com 

registro fotográfico, status e trâmites internos.

▶  Visita de empresas sugeridas pelo Secretário Celso Santana para levantamento de orçamento; (de 25/03 a 15/04/2019) 

▶  Projeto para instalação provisória do acervo da Casa da Memória em imóvel locado. Visita a 11 imóveis para seleção de estrutura adequada;
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Ações realizadas em 2019:

▶  Projeto para instalação provisória do acervo da Casa da Memória em imóvel locado. Visita a 11 imóveis para seleção de estrutura adequada;

▶  Início da transferência do acervo para imóvel locado à Rua Ermelino de Leão (05/07/2019)

▶  Visita do técnico do IPHAN à Estação Paraná, a convite do Departamento de Patrimônio Cultural para avaliação e discussão sobre a estrutu-

ra; (18/09/2019)

▶  Revitalização da Locomotiva e do tender – materiais cedidos pela Fundação Municipal de Cultura, com parceria para execução (mão de 

obra) pelo Exército Brasileiro. Entrega realizada em 13/09/2019.

▶  Conclusão da transferência do acervo para o imóvel locado (09/11/2019)

▶  Imóvel utilizado para montagem e armazenagem dos itens natalinos entre 20/11/2019 e 12/01/2020

▶  Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução do projeto de revitalização da Estação 

Paraná junto á Secretaria de Planejamento. Reunião junto ao funcionário Bruno. (10/01/2020)

▶  Autorizado pelo Presidente da Fundação Municipal de Cultura Fernando Durante a orçar serviço de substituição de madeiramento por estrutu-

ra metálica, e pintura na edificação (03/02/2020)

▶  Acompanhamento de empresas ao imóvel para realização de orçamentos (de 04/02/2019 a 17/02/2020)

Atividades realizadas em 2020

▶  Apresentação dos orçamentos para substituição da cobertura ao Presidente da Fundação e à Vice Prefeita, em março de 2020, no valor de 

R$280.000,00;

▶  Suspensão de atividades da Casa da Memória no imóvel locado em virtude da pandemia;

▶  Digitalização e disponibilização de conteúdos pelo Sistema de Informações do Patrimônio Cultural – www.patrimoniopg.com
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Atividades realizadas em 2020

▶  Decisão do Sr. Prefeito Municipal em ceder o edifício em regime de comodato à Polícia Militar;

▶  Acompanhamento de visita com representantes da PM, Presidente da FMC e Secretário de Governo no imóvel, em maio de 2020;

▶  Reunião com Universidade Estadual de Ponta Grossa e Conselho de Políticas Culturais para criação do Museu Ferroviário e do Operário Fer-

roviário Futebol Clube; este departamento não participou das tratativas;

▶  Realização do Evento PG Memória (setembro de 2020) por meios digitais, abrindo a discussão sobre a Estação Paraná junto à comunidade.
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CULTURA
EIXO/CRITÉRIO:

META 26: 
Restauro e recuperação da Estação Paraná

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA

ANDAMENTO

Alberto 
Portugal

Sem decisão 
quanto ao 
destino da 

Estação 
Paraná.

-12/202006/2018

Departamento 
de Patrimônio 

Cultural da 
Fundação 

Municipal de 
Cultura

RECURSO Próprio

FONTE 1

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) R$ 208.800,00

Referente à locação 
de imóvel provisório 
e contratação 
de empresa 
de transporte 
especializada.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
EIXO/CRITÉRIO:

META 30: 
Combate permanente à pobreza extrema, promovendo equilíbrio para toda a sociedade, e também a dignidade da 
pessoa, a unidade familiar e a sua inclusão no mercado consumidor e de trabalho

*Dados até agosto/2020

INDICADORES 2017 2018 2019 2020*

METAS REALIZADAS

Número de famílias cadastradas no CadÚnico

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família

Número de beneficiários do BPC

Número de famílias acompanhadas pelo PAIF

Número de cestas básicas concedidas às famílias referenciadas 
aos CRAS

Número de pessoas atendidas no SCFV

Número de adolescentes atendidos no Programa Adolescente 
Aprendiz

Número de pessoas inseridas em cursos de qualificação 
profissional através do Programa Acessuas Trabalho

1
2
3
4
5
6

8
7

32.461 34.698 37.892 38.176

10.254

4.772

881 811 1.006 900

5.093

2.809

149

3.203

240

1.315

138

2.307

162

5.175

4.039

560

3.600

146

5.176

6.359

10

2.899

117

10.520 9.148 10.855
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas): estratégias realizadas

▶ Tornar a proteção social básica mais efetiva para as famílias, respeitando suas necessidades e o princípio da matricialidade socio familiar, por 
meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais: Com a situação de calamidade em saúde pública, os serviços da proteção social 
básica tiveram que ser readaptados, utilizando-se das tecnologias e estratégias para atendimento às famílias em situação de vulnerabili-
dade social.

▶ Estabelecer normas, padrões e fluxos técnicos para os serviços da rede socioassistencial direta e conveniada, afetos à Proteção Social Básica: 
Em 2019 foi publicado o Protocolo de Serviços da Proteção Social Básica, pactuando os fluxos de atendimento com a rede socioassistencial 
governamental, não governamental e políticas públicas setoriais. Em 2020, com a implantação deste protocolo, houve avanços na articu-
lação com a rede de atendimento.

▶ Qualificar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, através de capacitações para as equipes: trabalho contínuo em 
execução. Em 2020 está sendo elaborado projeto básico para contratação de serviço de capacitação das equipes, visando, inclusive, a ad-
aptação dos serviços após a situação de calamidade em saúde pública.

▶ Efetivar a Lei Municipal de Benefícios Eventuais, estabelecendo fluxos de atendimento e articulando ações com outras secretarias e políti-
cas públicas: Criado um grupo de estudos para o auxílio na efetivação da referido Lei, principalmente relacionada ao auxílio funeral e natali-
dade; também aguardamos a SMAPA equipar as unidade do Mercado da Família no que se refere ao sistema de cartão para a execução do 
auxílio alimentação através do repasse em pecúnia (cartão) – em andamento. Em 2020 está sendo elaborado decreto que regulamenta a 
Lei. Atualmente está em fase de levantamento de dados para o impacto financeiro;
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas): estratégias realizadas

▶ Potencializar as ações do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, sendo:
a) Identificar e localizar as famílias a serem cadastradas, entrevistá-las e registrar os dados no Sistema do Cadastro Único: trabalho contínuo 
em execução, busca ativa e visitas domiciliares. Em 2020, busca ativa e visitas domiciliares. Com a situação de calamidade em saúde púbica, 
o Ministério da Cidadania deliberou ações de suspensão de algumas ações, visto que o repasse do auxílio emergencial do governo federal 
impactou diretamente na folha de pagamento do Programa Bolsa Família;
b) Atualizar os dados das famílias, verificando todas as informações registradas no cadastro: trabalho contínuo em execução.
c) Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, bem como manter os arquivos e documentos atualizados, armazenados de forma 
organizada, conforme a legislação: trabalho contínuo em execução.
d) Realizar capacitação constante das equipes que realizam todas as ações do CadÚnico (entrevistas, visitas, averiguações, busca ativa, 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, dentre outras): trabalho contínuo em execução.
e) Realizar diagnósticos territoriais para levantamento de dados para planejamento das ações a serem implantadas e/ou implementadas: 
trabalho contínuo em execução.
f) Manter a articulação entre as políticas públicas de saúde, educação, habitação, dentre outras, com o objetivo de garantir o acesso das 
famílias aos serviços públicos: trabalho contínuo em execução.

▶ Realização de diagnóstico e busca ativa das famílias com membros beneficiários do BPC par inclusão nos programas e serviços da Proteção 
Social Básica do município: trabalho contínuo em execução – esta ação apresenta dificuldades de execução, devido ao déficit de RH. Em 
2020, este déficit foi agravado pelas medidas de enfrentamento ao COVID-19, que acarretou no afastamento de servidores do grupo de risco 
de contágio.

▶ Reordenar o SCFV nos Centros de Convivência do Idoso – CECONs, com o objetivo de melhorar o atendimento à pessoa idosa e qualificar a 
oferta do serviço nestes espaços: em andamento; assinado em 2020 Termo de Colaboração com 3 entidades para a execução do serviço nas 
unidades de CECON do município. Atualmente realizam o trabalho de maneira remota e/ou através de visita domiciliar.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas): estratégias realizadas

▶ Potencializar e qualificar os Programas de Inclusão Produtiva, de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho e Projetos de Enfrentamento 
à Pobreza, através de capacitações e parcerias com o setor produtivo do município: trabalho contínuo em execução – esta ação apresenta 
dificuldades de execução, devido ao déficit de RH. Em 2020, agravado pela situação de calamidade em saúde pública, o que não pode ser 
executado após esse período.

▶ Melhorar a estrutura física e de recursos humanos do Programa Adolescente Aprendiz, visando ampliar o número de atendimentos no mu-
nicípio: demanda em andamento (estrutura física), porém ainda não atendida com estrutura de recursos humanos.

▶ Realização de diagnóstico socioassistencial do município, com base na vigilância socioassistencial, identificando as vulnerabilidades e riscos 
sociais, para elaboração de ações prioritárias da política pública de assistência social: em andamento – parceria com mestranda de Ciências 
Sociais Aplicadas da UEPG que está realizando o trabalho de mapeamento dos territórios.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
EIXO/CRITÉRIO:

META 30: 
Combate permanente à pobreza extrema, promovendo equilíbrio para toda a sociedade, e também a dignidade da 
pessoa, a unidade familiar e a sua inclusão no mercado consumidor e de trabalho

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Proteção social 
básica

RECURSO Próprio

DPSB/ 
CRAS/ Pro-
grama Ad-
olescente 
Aprendiz/

CECON

DPSB/ 
FASPG - -

Conforme 
tabela de 

indicadores 
para o ano de 

2020

Contínuo

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$)

Orçado: 1.538.025,00

Empenhado: 418.238,95

Liquidado: 353.511,45

60Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Proteção social 
básica

RECURSO Vinculado

DPSB/ 
CRAS/ Pro-
grama Ad-
olescente 
Aprendiz/

CECON

DPSB/ 
FASPG - -

Conforme 
tabela de 

indicadores 
para o ano de 

2020

Contínuo

FONTE 833

DESCRIÇÃO Bolsa Família/Cadastro 
Único

VALOR (R$)

Orçado/Suplementado: 
760.000,00

Empenhado: 386.360,25

Liquidado: 66.448,58

Proteção social 
básica

RECURSO Vinculado

FONTE 911

DESCRIÇÃO FMAS/ACESSUAS

VALOR (R$)

Orçado/Suplementado: 
144.000,00

Empenhado: 0,00

Liquidado: 0,00
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Proteção social 
básica

RECURSO Vinculado

DPSB/ 
CRAS/ Pro-
grama Ad-
olescente 
Aprendiz/

CECON

DPSB/ 
FASPG - -

Conforme 
tabela de 

indicadores 
para o ano de 

2020

Contínuo

FONTE 920

DESCRIÇÃO Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos

VALOR (R$)

Orçado/Suplementado:  
620.000,00

Empenhado: 769.928,84

Liquidado: 497.325,11

*As duas metas da Proteção Social Básica (30 e 48) irão utilizar as mesmas fontes de recursos, deste modo, alguns recursos foram contabiliza-
dos em ambas as planilhas de custos. Os valores orçados tiveram alteração, conforme a necessidade do gasto do recurso público, tendo que ser 
suplementados em 2020.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Número de Unidades de CRAS 10 10 10 10

2 Número de famílias referenciadas aos CRAS 38.424 44.956 47.804 46.832

3 Número de atendimentos individualizados nos CRAS 40.380 51.560 62.447 49.896

4 Número de visitas domiciliares realizadas pelos CRAS 4.461 5.004 5.653 2.224

5
Número de atendimentos da equipe da Unidade Móvel 
(inclui ações, visitas, encaminhamentos, orientações, 
entre outros)

1.702 2.676 3.485 2.111

ASSISTÊNCIA SOCIAL
EIXO/CRITÉRIO:

META 48: 
Potencializar a utilização dos Centros de referência em Assistência Social

*Dados até agosto/2020
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas): estratégias realizadas

▶ Reforma das estruturas físicas de todas as Unidades de CRAS, bem como adquirir equipamentos e materiais permanentes (veículos, com-
putadores, mobiliários, entre outros), para melhor atendimento à população: Em 2019 foram revitalizadas 4 unidades de CRAS e adquirido 
veículos e equipamentos para todas as 10 unidades. Em 2020 revitalizamos mais uma unidade além da mudança do CRAS Cará Cará, que 
passou a contar com um espaço novo, amplo e excelente estrutura. Além disso foram adquiridos notebooks e computadores (ainda em fase 
de entrega à todas as unidades do DPSB).

▶ Aumento do quadro de servidores, respeitando a NOB-SUAS/RH, visando ampliar o número de atendimentos no município: Em 2019 houve 
um déficit no quadro de RH, não sendo possível a superação essa demanda. Em 2020, demanda não atendida. Importante ressaltar que 
no período de pandemia, houve redução aproximada de 30% do RH das unidades de CRAS, devido ao afastamento dos servidores identifi-
cados como grupo de risco. Desta forma, houve acúmulo e sobrecarga de trabalho às equipes que atuam presencialmente, dificultando a 
execução dos serviços.

▶ Capacitação constante das equipes: trabalho contínuo em execução. Em 2020 está sendo elaborado projeto básico para contratação de 
serviço de capacitação das equipes, visando, inclusive, a adaptação dos serviços após a situação de calamidade em saúde pública.

▶ Qualificar a articulação e o fluxo da rede socioassistencial e setorial nos territórios de cada unidade de CRAS: Em 2019 foi publicado o Proto-
colo de Serviços da Proteção Social Básica, pactuando os fluxos de atendimento com a rede socioassistencial governamental, não governa-
mental e políticas públicas setoriais. Em 2020, houve avanços na articulação com a rede de atendimento.

▶ Ampliar a divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pelos CRAS: trabalho contínuo em execução, através de re-
uniões com a rede de serviços e ações descentralizadas da Unidade Móvel.

▶ Ampliação da estrutura e da equipe da Unidade Móvel. demanda ainda não atendida.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
EIXO/CRITÉRIO:

META 48:
Potencializar a utilização dos Centros de referência em Assistência Social

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Proteção social 
básica

RECURSO Próprio

DPSB/ 
CRAS

DPSB/ 
FASPG - -

Conforme 
tabela de 

indicadores 
para o ano de 

2020

Contínuo

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$)

Orçado: 1.538.025,00

Empenhado: 418.238,95

Liquidado: 353.511,45
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Proteção social 
básica

RECURSO Vinculado

DPSB/ 
CRAS

DPSB/ 
FASPG - -

Conforme 
tabela de 

indicadores 
para o ano de 

2020

Contínuo

FONTE 833

DESCRIÇÃO Bolsa Família/Cadastro 
Único

VALOR (R$)

Orçado/Suplementado: 
760.000,00

Empenhado: 
386.360,25

Liquidado: 66.448,58

Proteção social 
básica

RECURSO Vinculado

FONTE 920

DESCRIÇÃO Convivência e Fortalec-
imento de Vínculos

VALOR (R$)

Orçado/Suplementado: 
1.620.000,00

Empenhado: 
769.928,84

Liquidado: 497.325,11
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Proteção social 
básica

RECURSO Vinculado

DPSB/ 
CRAS

DPSB/ 
FASPG - -

Conforme 
tabela de 

indicadores 
para o ano de 

2020

Contínuo

FONTE 1059**

DESCRIÇÃO

FEAS - Fundo Estadual 
de Assistência Social 
- Incentivo Benefício 
Eventual - COVID-19

VALOR (R$)

Orçado/Suplementado: 
115.000,00

Empenhado: 70.410,00

Liquidado: 70.410,00

*As duas metas da Proteção Social Básica (30 e 48) irão utilizar as mesmas fontes de recursos, deste modo, alguns recursos foram contabiliza-
dos em ambas as planilhas de custos. Os valores orçados tiveram alteração, conforme a necessidade do gasto do recurso público, tendo que ser 
suplementados em 2020.
**  Fonte criada em 2020 para o recurso estadual Incentivo Benefício Eventual COVID-19.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020*

1 Quantidade de material reciclável (toneladas) - 14.803,70 13 11.260,40

2 Número de produtores da agricultura familiar - 221 150 157

AGRICULTURA E PECUÁRIA
EIXO/CRITÉRIO:

META 39:
Ampliação do Programa Feira Verde e Feira do produtor e feira Orgânica e Feira do Peixe: Execução otimizada dos 
processos visando melhoria da estrutura e continuidade dos projetos

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Aumento no número de pontos de troca, bem como o aumento de vilas atendidas, atingindo uma maior parcela dos munícipes;

▶ Aumento no número de produtores da agricultura familiar, devidamente cadastrados e com contratos assinados, dentro da forma da lei;

▶ Readequação de equipes para não sobrecarregar os servidores;

▶ Foi realizado processo licitatório para manutenção preventiva e de reparação na frota utilizada para o programa.

*Obs.: O índice da quantidade de material reciclável (toneladas) é a média Diária de materiais recicláveis recolhidos pelo Programa Feira Verde e destinado às Asso-
ciações de Reciclagem do Município. Os valores de 2020 estão contabilizados até o mês de julho, tendo em vista que o final do calendário do 1º Semestre. Ao final do 
2º Semestre, teremos a média diária com base nos valores apresentados em sua integralidade durante o ano.
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AGRICULTURA E PECUÁRIA
EIXO/CRITÉRIO:

META 39:
Ampliação do Programa Feira Verde e Feira do produtor e feira Orgânica e Feira do Peixe: Execução otimizada dos 
processos visando melhoria da estrutura e continuidade dos projetos

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA* ANDAMENTO

Quantidade de 
material reciclável 
(toneladas)

RECURSO Próprio

DEAB SMAPA 01/01/2017 31/12/2020 11.260,40 SIM
FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 1.609.657,78

Número de produ-
tores da agricultura 
familia

RECURSO Próprio

DEAB SMAPA 01/01/2017 31/12/2020 157 SIM
FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 1.272.000,00

*Os valores de 2020 estão contabilizados até o mês de julho, tendo em vista que o final do calendário do 1º Semestre. Ao final do 2º Semestre, teremos a média diária 
com base nos valores apresentados em sua integralidade durante o ano.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Toneladas de resíduos depositados no aterro Botuquara; 85.158,20 86.479,58 48.403,96 0

2 Toneladas de materiais recicláveis coletado; 693 958  5.003,10 5.237,00

3 Toneladas de resíduos destinados pelo credenciamento 
10/2018 - - 39.667,39* 88.553,54**

4 Números de programas de educação ambiental financia-
dos pela SMMA 4 5 7 7

MEIO AMBIENTE / SANEAMENTO
EIXO/CRITÉRIO:

META 38:
Implantar a Politica Municipal de Resíduos Sólidos: Finalização definitiva do Aterro do Botuquara, localização de novo 
destino para o lixo gerado na cidade

* Contrato 002/2019 e 292/2019 – Zero Resíduos Ltda (3.575,15 + 36.092,24 toneladas, respectivamente) 

** Contrato 292/2019 – Zero Resíduos Ltda (68.638,06 toneladas entre 01/01 e 12/10/2020 + 19.915,48 toneladas estimadas para o período entre 13/10 e 31/12/2020)
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Prosseguir com o desenvolvimento, em sintonia com a Secretaria de Educação, projeto de Educação Ambiental, envolvendo equipes volan-
tes para a produção de materiais educativos e a realização de cursos de curta duração e palestras, destinados aos alunos das escolas munic-
ipais e às comunidades.

▶ Realizar amplo planejamento para o aprofundamento gradativo dos processos de redução na geração de resíduos, aumento dos índices de 
separação de matérias, melhoria e ampliação nos processos de coleta seletiva, e da capacidade de processamento e destinação adequada 
dos mesmos.

▶ Ampliar o Programa de Coleta Seletiva do Lixo, como campanhas de divulgação e esclarecimento, e a definição da localização estratégica 
de novos pontos de recepção de resíduos, abrangendo mais de 80% do perímetro urbano da cidade.

▶ Implantação e Manutenção dos Postos de Entrega Voluntários (PEV’s) que se encontram distribuídos em todo o perímetro urbano munici-
pal, a fim receber resíduos a serem posteriormente processados e destinados adequadamente.

▶ Proporcionar melhores condições para as Associações de Catadores de Materiais Recicláveis que se encontram cadastrados na presente 
Secretaria, para fortalecer a triagem, tratamento e destinação dos resíduos recicláveis do município.

▶ Atualizar plano de resíduos sólidos urbanos no Município de Ponta Grossa.

▶ Encerrar todas as atividades do Aterro Controlado do Botuquara.

▶ Atividades educativas ambientais na educação formal e informal.

▶ Orientação na comunidade sobre água, esgoto e resíduos sólidos, incluindo a coleta seletiva.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Programa de Arte com Sustentabilidade com oficinas de geração de renda com materiais recicláveis para os CRAS do Município e Asso-
ciações de Moradores

▶ Programa Narrativas Ambientais nas escolas públicas e particulares do ensino regular fundamental I e II.

▶ Palestras educativas ambientais em escolas, empresas e comunidade em geral sobre: resíduos sólidos, coleta seletiva, vegetação, poluição, 
posso responsável entre outros.

▶ Orientação no comércio da cidade para a utilização dos recursos da Coleta Seletiva disponíveis.

Ações implantadas em 2020:

▶  Aumento dos setores da coleta de recicláveis (porta-a-porta) e expansão do número de PEV’s;

▶  Início da Coleta de Orgânicos nos grandes geradores;

▶  Aquisição de 02 esteiras/equipamentos de triagem de resíduos recicláveis para uso da ACAMARO, aquisição de EPI’s para as associações ACA-

MARUVA, ACAMARO, ACAMARU e ARREP, aquisição de móveis e refrigeradores para equipar as cozinhas das associações de catadores Município 

de Ponta Grossa.
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MEIO AMBIENTE/ SANEAMENTO
EIXO/CRITÉRIO:

META 38:
Implantar a Politica Municipal de Resíduos Sólidos: Finalização definitiva do Aterro do Botuquara, localização de novo 
destino para o lixo gerado na cidade

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁV-
EL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Contrato 189/2008 – Con-
cessionária Ponta Grossa 
Ambiental.
Contrato 002/2019 – Zero 
Resíduos Ltda.
Contrato 292/2019 – Zero 
Resíduos Ltda.
- Aluguel de barracões para 
Associação ACAMARUVA e 
ARREP.

RECURSO Próprio

DGA
DSA SMMA 01/01/2020 31/12/2020 90%

Em
andamen-

to

VALOR (R$) 29.017.615,57
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR RESPONSÁV-
EL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Manutenção da Frota SMMA
Aquisição de equipamentos 
para triagem de resíduos 
recicláveis.
Aquisição de EPI’s.
Aquisição de armários, pias 
e
eletrodoméstico para as 
cozinhas das associações de 
catadores do Município de 
Ponta Grossa.

RECURSO Vinculado 
(FUNDAM)

DGA
DSA SMMA 01/01/2020 31/12/2020 100% Concluído

VALOR (R$) 336.789,26

Atividades realizadas no ano de 2020 em Educação Ambiental*:

▶  Alunos atendidos pelo Programa “VEM APRENDER” em parceria com a Secretaria de Educação pela TV Educativa, com os assuntos de Consumo 

Responsável. Arroios Urbanos, Separação Seletiva e Narrativas ambientais;

▶  Alunos atendidos antes da pandemia sendo 1 escola municipal 57 alunos abordando sobre Consumo Responsável e um Colégio Estadual 60 alunos 

abordando sobre Recursos hídricos; 

▶  Durante a pandemia foi realizada uma palestra virtual para alunos da Escola Metodista de Petrópolis – RJ sobre Consumo responsável;

▶  332 estabelecimentos orientados no comércio da região central quanto a destinação dos materiais recicláveis nos pontos de entrega voluntária e 

para o PGRS;
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Atividades realizadas no ano de 2020 em Educação Ambiental*:

▶  AOrientação A empresários “via online” para coleta de orgânicos

▶  Participação em eventos com atividades educativas ambientais:

- Corrida Puro Esporte: participação como PEV MAN e orientação a 172 pessoas;

- Copa Sul de Orientação – orientação a 200 pessoas;

- Semana do meio ambiente: 1.346 pessoas atendidas de forma virtual com atividades propostas pelo facebook.

▶  Atividades de orientações individuais para a comunidade acadêmica e profissionais da área: membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi 

(presidência), membro das Câmaras técnicas de instrumento de gestão do Comitê do Tibagi e Paranapanema, membro da Câmara Técnica de Edu-

cação Ambiental do Paranapanema, membro titular do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Membro do Fórum Nacional dos Comitês de Bacia 

hidrográfica.; 

*As atividades envolvendo público diretamente, ficaram comprometidas em função da Pandemia do COVID 19.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017/2018 2019 2020

1 Jardim Bonsucesso R$ 209.153,82 - -

2 Jardim Gralha Azul R$ 182.426,46 - -

3 Jardim Londres R$ 207.724,18 - -

4 Núcleo Santa Luzia R$ 209.153,80 - -

5 Jardim Baraúna R$ 172.619,79 - -

ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 27:
Criação de 5 campos de Grama Sintética
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ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 27:
Criação de 5 campos de Grama Sintética

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Meta concluída nos 
anos anteriores.

- - SMIP - - - 100% Em
utilização
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017/2018 2019 2020

1 Jardim Paraíso R$ 228.337,63 - -

2 Vila Borato R$ 108.636,79 - -

3 Jardim Itapoá R$ 201.366,11 - -

4 Jardim Maracanã R$ 213.721,86 - -

5 Parque Tarobá R$ 152.384,66 - -

6 Núcleo Rio Verde R$ 203.365,85 - -

ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 28:
 Construção de 12 Campos nos Bairros
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017/2018 2019 2020

7 Jardim Esplanada R$ 108.389,46 - -

8 Jardim Barreto R$ 204.913,46 - -

9 Jardim Castanheira R$ 206.937,79 - -

10 Núcleo Santa Paula R$ 202.000,70 - -

11 Núcleo Quero-Quero R$ 202.000,70 - -

12 Vila Rubini II R$ 249.022,50 - -

13 Vila Cipa R$ 225.228,89 - -

14 Jardim Nossa Senhora das Graças R$ 233.151,12 - -

15 Jardim Cachoeira R$ 202.000,70 - -

16 Jardim Boreal R$ 132.881,31 - -
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017/2018 2019 2020

17 Vila São Francisco - R$ 279.530,40 -

18 Núcleo Santa Lúcia - R$ 187.822,24 -

19 Parque Shangrilá R$ 322.000,00 R$ 322.000,00 -

20 Vila Francelina - R$ 293.261,8 -

21 Parque do Café - Não houve em-
penho em 2019 R$ 271.714,23

22 Jardim Santa Barbara - Não iniciada Não iniciada

23 Parque Auto Estrada - Não iniciada Não iniciada

24 Parque Dom Pedro II - Não houve em-
penho R$ 244.982,04

25 Cristo Rei III - - -

26 Vila Clóris - - -
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017/2018 2019 2020

27 Vila Odete - - Sem empenho

28 Vila Palmeirinha - - Sem empenho

29 Lago de Olarias – incluindo complementação de área es-
portiva do Lago - - Sem empenho

30 Núcleo Ouro Verde - - Previsto

31 Núcleo Santa Terezinha - - Previsto

32 Parque Auto Alegre - - Previsto
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ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 28:
Construção de 12 Campos nos Bairros

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Vila São Francisco

RECURSO Próprio

SMIP Eng. Euzita 15/10/2018 14/06/2019 80% Em execução
FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livres

VALOR (R$) 279.530,40

Núcleo Santa Lúcia

RECURSO Próprio

SMIP Eng. Euzita 15/10/2018 08/08/2019 100% Em utilização
FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livres

VALOR (R$) 187.822,24

Parque Shangrilá

RECURSO Próprio

SMIP Eng. Euzita 15/10/2018 14/06/2019 100% Em
utilização

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livres

VALOR (R$) 322.000,00
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Vila Francelina

RECURSO Próprio

SMIP Eng. Euzita 15/10/2018 06/06/2019 100% Em
utilização

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livres

VALOR (R$) 293.261,81

Vila Odete

RECURSO Federal

SMIP Eng. Euzita 06/07/2020

Sem 
termo de 

recebi-
mento

100% Em
utilização

FONTE 996

DESCRIÇÃO
Modernização cam-
pos de futebol suíço 
- 873673

VALOR (R$) 211.000,00

Vila Palmeirinha

RECURSO Federal

SMIP Eng. Euzita 26/05/2020 - - Em anda-
mento

FONTE 996

DESCRIÇÃO
Modernização cam-
pos de futebol suíço 
- 873673

VALOR (R$) 230.500,00
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Lago de Olarias – 
incluindo comple-
mentação de área 
esportiva do Lago

RECURSO Estadual

SMIP Eng. Mário 
Rochinski 13/09/2020 - 10% Em anda-

mento

FONTE 975

DESCRIÇÃO Parque de Olarias

VALOR (R$) 414.500,00

Núcleo Ouro Verde

RECURSO Federal

SMIP - - - - Em fase de 
licitação

FONTE 1068

DESCRIÇÃO Convênio 886870/19-
2 Campos Society

VALOR (R$) -

Núcleo Santa Terez-
inha

RECURSO Federal

SMIP - - - - Em fase de 
licitação

FONTE 1068

DESCRIÇÃO Convênio 886870/19-
2 Campos Society

VALOR (R$) -

Parque Auto Alegre

RECURSO Próprio

SMIP - - - - Em fase de 
licitação

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livres

VALOR (R$) -

84Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Pista de Skate em área contígua ao Centro Esportivo, na 
Avenida dos Vereadores, bairro Olarias - R$ 138.606,29 R$ 75.322,27 -

2 Pista de Skate no Parque de Olarias, Rua Barbara Stein - 
Bairro Olarias - - Não será exe-

cutada -

ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 29:
Construção de duas pistas de skate
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ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 29:
Construção de duas pistas de skate

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Pista de Skate em 
área contígua ao 
Centro Esportivo, na 
Avenida dos Verea-
dores, bairro Olarias

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Kleber 01/12/2017 31/01/2019 100% Em uti-
lização

FONTE 933

DESCRIÇÃO

Recurso Federal 
– Emenda Parla-
mentar Deputado 
Sandro Alex - Imple-
mentação e Modern-
ização da Infraestru-
tura Esportiva

VALOR (R$) 75.322,27
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 5 Academias - - - 130.897,80

2 5 parquinhos infantis - - - -

ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 44:
Instalação dentro do planejamento estratégico do Município – Novas Academias Públicas em praças e áreas comuns
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ESPORTE
EIXO/CRITÉRIO:

META 44:
 Instalação dentro do planejamento estratégico do Município – Novas Academias Públicas em praças e áreas comuns

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Aquisição de academias ao ar livre 
atendendo as necessidades da 
Secretaria de Esportes, conforme 
descritivo:
- 10 Aparelhos de simulador de cav-
algada duplo;
10 Aparelhos multiexercitador con-
jugado;
10 Aparelhos alongador com três 
alturas conjugado;
10 Aparelhos para rotação vertical - 
aparelho duplo conjugado;
10 Aparelhos para pressão de pernas 
duplo conjugado;
10 Aparelhos para rotação diagonal 
dupla;
10 Aparelhos para remada sentada.
10 Aparelhos simulador de caminha-
da duplo conjugado;
10 Aparelhos simulador de esqui 
duplo conjugado.
10 Aparelho simulador de surf duplo 
conjugado.

RECURSO Próprio

Departa-
mento de 
Esportes

Secretaria 
Municipal 

de Esportes
12/2019 01/2020 100% Em uti-

lização

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livres

VALOR (R$) 130.897,80

88Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Número de família cadastradas no Mercado da Família - 44.225* 44.792 45.130*

2
Nº de refeições estimadas a serem preparadas e servidas, 
pelo Restaurante Popular Unidade Central, sendo média 
de 1200 dia, bem como média de 300 servidas na Unidade 
Uvaranas que serão preparadas na Central.

- 378.000
refeições

223.435 Re-
feições/ so-

mente na uni-
dade central

Fev/Mar: 12.595
Abr/Out: 21.480

Total: 34.075 
refeições

3
Nº de pães estimados para entrega pela Unidade de Pro-
dução de Alimentos / padaria sendo 7.000 diários favore-
cendo 228 entidades cadastradas

- 1.764.000
unidades

1.382.850 uni-
dades

495.000 uni-
dades

4
Nº de alimentos distribuídos pela Unidade de Produção 
de Alimentos/área celíaca a 86 assistidos cadastrados no 
projeto celíaco, dentre os alimentos estão: pães, bolos e 
biscoitos.

- 4.731
unidades 9.802 unidades 9.720 unidades

5
Nº de kg de macarrão estimado a entrega favorecendo 228 
entidades cadastradas entregues pela Unidade de Pro-
dução de Alimentos / padaria

- 8.600
quilos 1.716 quilos 0

ABASTECIMENTO
EIXO/CRITÉRIO:

META 6:
Programa de Segurança Alimentar: Ampliação do atendimento no Restaurante Popular, Construção de uma nova 
unidade do Restaurante Popular, Unidade de Produção de Alimentos para atendimento a programas municipais e 
entidades conveniadas
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

6
Novo projeto da Unidade de Produção de Alimentos / pa-
daria ‘Vida Saudável’ estimativa de entrega de pães prepa-
rados com farinhas especiais a pessoas com doenças crôni-
cas e que necessitam de uma alimentação balanceada

- - 0 unidades 0

7
Frutas, verduras, tubérculos e produtos da agroindústria 
familiar, estimativa em atingir 200 entidades e 30 pessoas 
com doenças crônicas e baixa renda as quais necessitam 
de uma alimentação balanceada, parceria entre o Banco 
de Alimentos com o Governo Federal através do CONAB, 
(PAA) e com a Associação dos Produtores de Ponta Grossa.

- - 47.186,5 quilos

26.897 quilos - 
programa PAA
2.191,60 quilos – 

feira verde
12.000 qui-

los – demais 
doações

8
Produtos industrializados perecíveis ou não, recebidos de 
doações de grandes e pequenas redes de supermercados 
para distribuição através do Banco de Alimentos

- - 3.246 quilos 0

9
Resgate ao atendimento nas feiras itinerantes dentro 
do Departamento de Segurança Alimentar enfocando o 
aproveitamento de raízes, tubérculos, folhas entre outros, 
para preparação de sucos, vitaminas e outros, além de 
assegurar a qualidade e a aparência dos produtos comer-
cializados.

- - 0 pessoas 0

10 Cursos para a comunidade através da nutricionista, 
aproveitamento de alimentos e seus nutrientes. - - 0 pessoas 0
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

11
Iniciamos com o Banco de Alimentos no mês de agosto, 
distribuímos 69.816,40 quilos de frutas, verduras, tubércu-
los através do programa PAA, e 256,250 quilos de alimentos 
perecíveis ou não recebidos através de doações dos merca-
dos da cidade

-

Média de 225 
entidades 

atendidas e 
20 famílias de 
baixa renda ou 

com doença 
crônica.

Atendimento 
à 60 entidades 

cadastradas e 21 
famílias

Atendimento 
à 20 entidades 
cadastradas e 

100 famílias

12
Implantação do sacolão da família. Aquisição de frutas, 
verduras, tubérculos e leguminosas com preço abaixo do 
custo dos mercados para população que utiliza os termi-
nais rodoviários.

- -

No terminal 
Nova Rússia. em 
tono de 40 mil 
pessoas/mês 
beneficiadas.

Até o momen-
to, apenas no 
Terminal Cen-

tral

*dados atualizados até 28/10/2020.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Através do Processo SEI nº 1653, apresentamos ao Poder executivo um projeto de lei que aumenta o limite salarial por família de 2,5 para 5 
salários mínimos regionais. Dessa forma, poderemos abranger uma maior parcela dos munícipes de Ponta Grossa, atingindo o valor pro-
jetado;

▶ Reformulação no sistema de composição de preços para equiparação com a média local;

▶ Reformulação no lapso temporal entre as licitações, realizando-as de maneira ordenada e programada;

▶ Atendimentos nos bairros, através de mutirões, para realização de novos cadastros e divulgação.

▶ Parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento para administração das feiras livres.
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ABASTECIMENTO
EIXO/CRITÉRIO:

META 6: 
Programa de Segurança Alimentar: Ampliação do atendimento no Restaurante Popular, Construção de uma nova 
unidade do Restaurante Popular, Unidade de Produção de Alimentos para atendimento a programas municipais e 
entidades conveniadas

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Número de família 
cadastradas 
no Mercado da 
Família

RECURSO Vinculado

DEAP SMAPA 01/01/2017 31/12/2020 45.130* SIM

FONTE 18

DESCRIÇÃO Fundo Mercado da 
Família

VALOR (R$) 2.627.813,60
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Número de re-
feições preparadas 
e servidas pelo 
Restaurante Pop-
ular

RECURSO Próprio

Res-
tau-

rante 
Popu-

lar

Ana Maria 
Martins Fevereiro Dezembro

Fev/Mar: 
12.595

Abr/Out: 
21.480
Total: 

34.075 
refeições

SIM

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 432.888,24

RECURSO Vinculado

FONTE 28

DESCRIÇÃO Restaurante Popular

VALOR (R$) 375.523,97

*até 28/10/2020.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1
Nº de refeições estimadas a serem somente servidas o 
preparo será na Unidade Central, pelo Restaurante Popular, 
sendo média de 300 dia.

- - Não realizado* *

ABASTECIMENTO
EIXO/CRITÉRIO:

META 42: 
Construção do Restaurante Popular de Uvaranas*

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ *Aquisição do espaço físico contendo: salão com toda estrutura necessária ao atendimento ao público, banheiros masculino e feminino, 
vestiários, cozinha, área de higienização e área de recebimento: meta não cumprida, pois a abertura do novo Restaurante Popular foi adiada 
devido a pandemia do Corona vírus. Fechamento ao público.
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ABASTECIMENTO
EIXO/CRITÉRIO:

META 42:
Construção do Restaurante Popular de Uvaranas*

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

*Aquisição do es-
paço físico conten-
do: salão com toda 
estrutura necessária 
ao atendimento ao 
público, banheiros 
masculino e fem-
inino, vestiários, 
cozinha, área de 
higienização e área 
de recebimento. 

RECURSO -

Departa-
mento de 
Segurança 
Alimentar

- - - - Meta não 
cumprida

FONTE -

DESCRIÇÃO -

VALOR (R$) -
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HABITAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 22: 
Criação do Condomínio “Lição de Vida” para a Terceira Idade: Casas populares para pessoas de terceira idade

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A Prolar apoiou a ideia da construção de casas para a melhor idade. De início, esta Companhia havia indicado uma área para a construção, 
porém, em razão da impugnação promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná quanto ao local inicialmente previsto para a con-
strução do Projeto, houve a necessidade de indicação de nova área, que se encontra para aprovação junto à Cohapar. Ademais, vale ressaltar 
que, como os recursos para a implantação do dito condomínio são oriundos do Estado do Paraná, cumpre informar que a Prolar já adotou 
todas as providências que lhe competem a fim de perceber o orçamento a ser empregado, porém, estando tão somente no aguardo da 
conclusão de procedimentos a nível estadual para iniciar o projeto.
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HABITAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 22:
Criação do Condomínio “Lição de Vida” para a Terceira Idade: Casas populares para pessoas de terceira idade

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

-

A Companhia de 
Habitação de Pon-
ta Grossa (Prolar) é 
uma entidade de 
economia mista, 
deste modo o Capital 
empregado não é 
gerido pela Adminis-
tração Direta, ou seja, 
a Prefeitura Munici-
pal de Ponta Grossa 
não participa da 
aplicação e execução 
financeira dessa 
Companhia, deste 
modo, os custos em-
pregados poderão 
ser disponibilizados 
por esta entidade 
na medida em que 
forem realizados.

PROLAR PROLAR - -

A Prolar teve relevante participação na 
concretização desse projeto, uma vez 
que foi a doadora do imóvel onde este 
Programa Habitacional irá ser con-
struído. Entretanto, cumpre salientar 
que a participação da Prolar se encerra 
quando da averbação da doação em 
favor da Companhia de Habitação do 
Paraná - Cohapar, sendo esta re-
sponsável direta pela realização das 
licitações pertinentes à conclusão do 
Programa. Desta forma, não é possível, 
ao menos neste momento, indicar a 
quantidade atingida, visto que o Pro-
grama ainda não encontra-se concluí-
do, tampouco podendo afirmar sobre 
o tempo para sua conclusão eis que, 
como dito, trata-se de uma obra de 
responsabilidade estadual, entretanto, 
podendo ser oportunamente informa-
do após seu término.

-
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HABITAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 25: 
Criação do Condomínio do Servidor: Moradias da Prolar exclusivas para Servidores Públicos

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Em janeiro de 2017, a Cohapar publicou o novo Projeto Habitacional chamado “Casa do Servidor”, com a parceria da Companhia de Hab-
itação de Ponta Grossa, o qual prioritariamente atenderia aos servidores públicos municipais e estaduais. Importante destacar que o projeto 
em comento está em análise pelo novo gestor do Estado do Paraná. No entanto, foi publicado equivocadamente no plano de metas de gov-
erno, que o projeto seria exclusivamente a servidores públicos municipais, porém, é válido esclarecer que o Projeto não se trata de exclusivi-
dade, mas sim, de prioridade de seleção de servidores.
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HABITAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 25: 
Criação do Condomínio do Servidor: Moradias da Prolar exclusivas para Servidores Públicos do Município

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

-

A Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa (Prolar) é uma en-
tidade de economia mista, deste 
modo o Capital empregado não 
é gerido pela Administração Dire-
ta, ou seja, a Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa não participa da 
aplicação e execução financeira 
dessa Companhia, deste modo, 
os custos empregados poderão 
ser disponibilizados por esta en-
tidade na medida em que forem 
realizados.

PROLAR PROLAR - -

A Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa e a Compan-
hia de habitação de Ponta 
Grossa – PROLAR, firmaram 
o convênio junto a iniciati-
va privada, culminado no 
Programa Casa do Servidor, 
amplamente divulgado nos 
meios de comunicação, o 
qual proporciona condições 
diferenciadas de negociação 
para os servidores públicos 
municipais.

-
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HABITAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 31: 
Contratar 4.800 oportunidades de moradia até 2020

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Sobre a contratação de habitação por interesse social, a Prolar gerou mais de 1.000 oportunidades de moradia por ano. Cumpre informar 
que a projeção inicial de 4.800 moradias, compreende não somente construções realizadas com recursos próprios, mas sim, abrangen-
do as construções realizadas através do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Ademais, tem-se a previsão, de até o final de 2019, a 
contratação de 4.141 unidades habitacionais contratadas, sendo deste número, 3.297 unidades em empreendimentos já com contratação 
assinada e, 844 unidades em análise pela Caixa Econômica Federal. Em relação as contratações para o ano de 2020, neste momento, não 
se pode precisar, com exatidão, o número de empreendimentos que serão realizados, ressalvando o direito de prestar tal informação em 
momento posterior.
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HABITAÇÃO
EIXO/CRITÉRIO:

META 31: 
Contratar 4.800 oportunidades de moradia até 2020

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

-

A Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa (Prolar) é uma en-
tidade de economia mista, deste 
modo o Capital empregado não 
é gerido pela Administração Di-
reta, ou seja, a Prefeitura Munic-
ipal de Ponta Grossa não par-
ticipa da aplicação e execução 
financeira dessa Companhia, 
deste modo, os custos emprega-
dos poderão ser disponibilizados 
por esta entidade na medida em 
que forem realizados. 

PROLAR PROLAR - -

O número total de un-
idades contratadas foi 
executado pela iniciativa 
privada, entretanto a Pro-
lar atuou em parceria na 
indicação dos mutuários 
para eventual contem-
plação de imóveis. 
O Programa Morar Mel-
hor já se encontra na fase 
de doação do imóvel em 
favor da Companhia de 
Habitação do Paraná – 
Cohapar, a qual incumbe 
a gestão do Programa.

-
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Sinalização de ciclofaixa na Avenida Bispo Dom Geraldo 
Pellanda e nas ruas Rio Negro e Sassafrás 4.500 m - - -

2 Sinalização nas Ruas Rio Negro e Sassafrás - 2.400 m 2.400 m 2.400 m

3 Sinalização de ciclofaixa na Rua Visconde do Rio Branco – 
próximo a OAB, praça. - 800 m - -

TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 7: 
Implantação de faixas de segurança para Ciclistas: Demarcação em regiões de alta circulação de ciclistas como medida 
protetiva
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Demarcação de faixas de segurança na avenida Dom Geraldo Pellanda / Leopoldo Fróes concluída em março de 2017.

▶ Ampliação do espaço para prática esportiva em setembro de 2018, que passou a contar com o projeto Circuito Esporte Lazer, que transfor-
mou o trecho em faixas compartilhada com veículos em períodos específicos

▶ Ciclofaixa na Rua Visconde do Rio Branco executada pela Secretaria de Serviços Públicos em 2018

▶ Criação de projeto de ciclovia na rua Rodrigo Otávio com a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento.
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TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 7: 
Implantação de faixas de segurança para Ciclistas: Demarcação em regiões de alta circulação de ciclistas como medida 
protetiva

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

No ano de 2020, 
para a execução e 
manutenção das 
ciclofaixas descri-
tas, foram utilizados 
43 baldes de tinta 
vermelha, 40 baldes 
de tinta branca e 125 
tachinhas.

RECURSO Próprio

Departa-
mento de 

Engenharia 
de Tráfego/ 

AMTT

João 
Almeida 
Cardoso 

Jr.

01/01/20 31/12/2020 2.400 m Contínuo

FONTE 001

DESCRIÇÃO
Recursos do 
Tesouro (descen-
tralizados)

VALOR (R$) 35.506,24
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (consulta em-
penho em 16/10)

1 Ligação Vila Coronel Cláudio / Jardim São Gabriel - R$ 2.206.767,29 - -

2 Ligação Ronda / Jardim América - R$ 990.113,54 - -

3 Ligação Nossa Senhora das Graças / Palmeirinha - R$ 2.050.207,55 - -

4 Ligação Centro / Uvaranas - R$ 1.416.711,91 - -

5 Ligação Três Rios / Manacas / Estrela do Norte - R$ 3.266.629,65 - -

6 Ligação Jardim Pimentel / Vila Tarobá - R$ 442.643,15 - -

TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 8: 
Ligação Interbairros: Seis novas ligações entre bairros de 2017 à 2020



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.979 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020 13

106Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (consulta em-
penho em 16/10)

7 Ligação Shangrilá / Dom Bosco - - R$ 851.016,69 -

8 Ligação Vila Palmeirinha / Vila Isabel - - - R$ 963.651,41

9 Recuperação do prolongamento da Rua Leopoldo Cunha 
(ligação Vila Guaíra / Jardim Barreto) - - - R$ 1.434.307,22

10 Rua Aristides Lobo (ligação Olarias / Vila Santana) - - - R$ 3.356.691,58

11 Ligação Santa Tereza / Gralha Azul - - - R$ 4.694.678,21

12 Rua Bolívia – ligação Ronda – entre as Ruas Marechal 
Hermes X Carlos Blageski - - - Empenho em 

2019

13 Rua Edgar Sponhoz – ligação Avenida Visconde de Taunay / 
Jardim Maracanã - - - R$ 431.771,93
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TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 8: 
Ligação Interbairros: Seis novas ligações entre bairros de 2017 à 2020

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Ligação Vila Coro-
nel Cláudio/ Jardim 
São Gabriel

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Gerson 
Czelusniak 30/08/2016 17/09/2018 100% Finalizada

FONTE 603

DESCRIÇÃO Operação de 
Crédito - FDU

VALOR (R$) 2.206.767,29

Ligação Ronda / 
Jardim América

RECURSO Próprio/ Vincu-
lado

SMIP
Eng. Manoel 

Marcelo S. 
Martins

30/08/2016 18/12/2017 100% Finalizada
FONTE 01000/603

DESCRIÇÃO Livres/ Operação 
de Crédito - FDU

VALOR (R$) 990.113,54
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Ligação Nossa Sen-
hora das Graças / 
Palmeirinha

RECURSO Vinculado

SMIP
Eng. Manoel 

Marcelo S. 
Martins

30/08/2016 27/04/2018 100% Finalizada

FONTE 603

DESCRIÇÃO Operação de 
Crédito - FDU

VALOR (R$) 2.050.207,55

Ligação Centro / 
Uvaranas

RECURSO Próprio/ Vincu-
lado

SMIP
Eng. Manoel 

Marcelo S. 
Martins

30/08/2016 11/09/2017 100% Finalizada
FONTE 01000/603

DESCRIÇÃO Livres/ Operação 
de Crédito - FDU

VALOR (R$) 1.416.711,91

Ligação Três Rios / 
Manacás / Estrela 
do Norte

RECURSO Próprio/ Vincu-
lado

SMIP Eng. Mário 
Rochinski 31/08/2016 20/11/2017 100% Finalizada

FONTE 01000/627

DESCRIÇÃO
Livres/ Pró-Trans-
porte - PAC II - 3ª 
fase

VALOR (R$) 3.266.629,65
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Ligação Jardim 
Pimentel / Vila 
Tarobá

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mário 
Rochinski 31/08/2016 20/11/2017 100% Finalizada

FONTE 627

DESCRIÇÃO Pró-Transporte - 
PAC II - 3ª fase

VALOR (R$) 442.643,15

Ligação Shangrilá / 
Dom Bosco

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Manoel 
Marcelo 26/06/2019 20/0/2020 100% Finalizada

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 851.016,69
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Implantação do Sistema Estar Digital Lançamento 
do Edital

Implantação 
do sistema

O sistema finalizou o uso dos 
cartões de papel em 31/12/2019, en-
cerrou as conversões dos mesmos 
para o bônus digital com ampla 
divulgação na mídia para ciência 
dos munícipes. 
Os postos de atendimento do Sis-
tema Pague Fácil já se encontram 
em plena atividade, dispondo de 
mais de 150 postos distribuídos 
por toda área do Estacionamento 
Rotativo, para melhor atender ao 
público em suas necessidades em 
relação ao Estar digital.

- Atendimento em 
área de demandas 
suprimidas;
- Migração total do 
sistema;
Postos integrados 
para melhor atendi-
mento.
- Crescimento contin-
uo no uso no APP, o 
qual está atualmente 
em cerca de 114.500 
downloads.

TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 32: 
Efetivar Estacionamento Regulamentado Digital: Trazer alternativa de nova modalidade de estacionamento 
regulamentado
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Etapas da Implantação do Estar Digital:

a) Minuta do edital em 11/08/2017;
b) Parecer jurídico inicial em 25/08/2017;
c) Emissão do edital em 31/08/2017;
d) Publicação no Diário Oficial em 01/11/2017;
e) Alteração pelo primeiro adendo em 28/11/2017;
f) Alteração pelo segundo adendo em 30/11/2017;
g) Abertura do Pregão presencial de nº 21, aconteceu no dia 13/12/2017 – participação de 04 empresas;
h) Empresa vencedora apresentou amostra e fez testes de funcionamento em 10/01/2018;
i) Parecer final jurídico: 25/01/2018;
j) Elaboração de contrato em 01/02/2018 e em 05/02/2018 da ordem de serviço para implantação do Sistema.
k) 2019: em processo de renovação do sistema.

Medidas adicionais para aprimoramento do Sistema:
- Implementações para agilizar ainda mais o sistema, otimizando o desempenho do Estacionamento Rotativo em nosso município;
- Atendimento em área de demandas suprimidas e redistribuição conforme dados oferecidos no sistema por regiões;
- Uso da tecnologia para facilitar o dia a dia dos usuários do sistema.
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TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 32: 
Efetivar Estacionamento Regulamentado Digital: Trazer alternativa de nova modalidade de estacionamento 
regulamentado

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Implantação do Siste-
ma Estar Digital

RECURSO Vinculado

Departa-
mento de 
Trânsito

Solange de 
Andrade 2018 -

Implantação total-
izada, com todas as 
suas fases de ade-
quações em pleno 

funcionamento, con-
forme metas realiza-
das no ano de 2019, 
descritas no quadro 

anterior.

Em
anda-
mento

FONTE 510

DESCRIÇÃO
Taxas - Ex-
ercício Poder 
de Polícia

VALOR (R$) 445.979,00
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1
Alteração legislativa do modo de criar 
a possibilidade jurídica para a disponi-
bilização de coberturas em paradas de 
ônibus em permuta ao direito de ex-
ploração publicitária nas mesmas.

-

Edição 
da Lei 

13.136/2018
Aprovada Lei 

13.125/2018

Promulgada Lei 13.644/2019, no qual atribui 
competência à AMTT para o gerenciamento 
das explorações publicitárias (Busdoor).
Início do processo administrativo para licitação 
da exploração publicitária.

Em processo 
licitatório

2 Criação do decreto regulamentando as 
regras de concessão -

Publicação 
do decreto 
14.764/2018

- -

3
Implantação do número máximo de 
coberturas a serem conseguidas no pro-
cesso licitatório.

- -

Criado sistema de informática para gerenci-
amento e inventário dos locais de parada de 
ônibus, bem como dos equipamentos ex-
istentes no local. 
Levantado os lotes para o processo licitatório.

Em processo 
licitatório

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
EIXO/CRITÉRIO:

META 33: 
Reestruturar Pontos de Ônibus para exploração Publicitária: Evidenciar Pontos para exploração comercial e geração de 
renda para novos pontos de ônibus

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Após a edição da lei e publicação do decreto 14.764/2018, a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento iniciou os trabalhos para a criação do 
projeto padrão das novas coberturas. 
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TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 33: 
Reestruturar Pontos de Ônibus para exploração Publicitária: Evidenciar Pontos para exploração comercial e geração de 
renda para novos pontos de ônibus

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

-Colocado em licitação a proposta 
de Pontos de Ônibus para ex-
ploração Publicitária pela CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020, 
originada do processo PROTO-
COLO Nº 480533/2020 na data de 
24/07/2020.
Contudo o resultado da concorrên-
cia foi DESERTA como publicado 
em diário oficial EDIÇÃO Nº 2.887 
de 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2020.
Considerando os fatores men-
cionados está sendo preparada 
uma nova licitação para Pontos 
de Ônibus para exploração Pub-
licitária, como indicado pelo SEI 
49888/2020.

-
Departa-
mento de 
Transporte

Rosana da 
Cruz - -

Em 
processo 
licitatório

Em
andamen-

to
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (consulta empenho em 
15/10)

1 Pavimentação da Avenida Monteiro Lobato - - R$ 5.611.461,83 R$ 1.072.200,53

2 Pavimentação Rua Pimenteira - - R$ 216.780,16
Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empen-

ho em 2020

3 Pavimentação Rua Francisco Beltrão - - R$ 592.650,70 R$ 434.454,28

4 Pavimentação Vila São Francisco - - R$ 1.921.935,21
Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empen-

hos em 2020

5 Pavimentação Lagoa Dourada – Rua Neci Nunes - - R$ 402.654,44
Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empen-

hos em 2020

TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 43: 
Ampliação do Programa de Pavimentação Sustentável, com Xisto e Asfalto
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (consulta empenho em 
15/10)

6 Pavimentação Ruas Bolivia, Nina Rodrigues e Bronislau 
Delezuk - - R$ 768.790,73

Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empenhos 

em 2020

7 Pavimentação Rua Baltazar Lisboa - - R$ 147.102,68
Obra entregue em 2019 – 

Não encontrado empenhos 
em 2020

8 Pavimentação Ruas Sebastião Paraná e Leandro Sacra-
mento - - R$ 457.566,16

Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empenhos 

em 2020

9 Pavimentação Rua Nina Rodrigues - - R$ 69.209,23
Obra entregue em 2019 – 

Não encontrado empenhos 
em 2020

10 Pavimentação Ruas Ana Nery e Professora Julia Carneiro 
Rosas - - R$ 514.113,72

Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empenhos 

em 2020

11 Pavimentação Ruas Paulo Frontin, Alfredo Eugênio Batis-
ta Rosas, Marquês de Maricá e Coronel Francisco Ribas - - R$ 777.590,36

Obra entregue em 2019 – 
Não encontrado empenhos 

em 2020

12 Pavimentação Rua Corstiaan Hagers - - R$ 278.641,59
Obra entregue em 2019 – 

Não encontrado empenhos 
em 2020

13 Pavimentação - Ponte Distrito Industrial - - R$ 491.547,95 R$ 183.527,75

14 Pavimentação em trechos do Jardim Planalto - - R$ 666.049,40 R$ 1.233,900,08
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (consulta empenho em 
15/10)

15 Pavimentação em trechos Chácara Santa Tereza – Ligação 
Santa Tereza-Gralha Azul - - R$ 112.152,00 Não teve empenhos em 

2020

16 Pavimentação em trechos do Jardim Dom Bosco – Li-
gação Shangrilá-Dom Bosco - - R$ 851.016,69 R$ 2.677.337,37

17 Pavimentação em trechos do Jardim Dom Pedro II - - R$ 324.921,30 R$ 563.955,18

18 Pavimentação em trechos do Jardim Cristo Rei - - R$ 446.812,18 R$ 1.005.993,04

19 Pavimentação Rua Edgar Sponholz - - Prevista para 
2020 R$ 431.771,93

20 Pavimentação Rua Elias Wakim Bittar - - R$ 707.716,46 R$ 402.388,83

21 Pavimentação Rua Paul Harris - - R$ 39.525,63 R$ 416.236,09

22 Pavimentação Rua República do Panamá - - Sem medições 
em 2019 R$ 728.204,57

23 Pavimentação em trechos da Vila Moisés Lerner - - Prevista para 
2020 -

24 Pavimentação em trechos da Vila Margarida - - R$ 355.652,33 R$ 2.107.523,28
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (consulta empenho em 
15/10)

25 Pavimentação em trechos do Núcleo Santa Paula Prevista para 
2020 -

26 Pavimentação em trechos da Vila Santo Antônio - - Prevista para 
2020 -

27 Pavimentação urbana de diversos trechos do Município, 
executada e empenhada em 2018. - 4.433.695,92 - -

28 Pavimentação da Rua Albatroz e da Rua Condor - - - R$ 672.095,73

29 Pavimentação de trechos na Região do Dom Bosco - - - R$ 87.913,28

30 Pavimentação da rua Helana Nastas - - - R$ 902.455,05

31 Pavimentação da Rua Ribeirão Claro - - - R$ 279.270,37

32 Pavimentação de trechos na Vila Hilgemberg - - - R$ 687.922,95

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Os serviços de pavimentação que estão previstos para os anos de 2019 e 2020 integram as verbas destinadas pelo FINISA.
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TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 43: 
Ampliação do Programa de Pavimentação Sustentável, com Xisto e Asfalto

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação da Avenida 
Monteiro Lobato

RECURSO Vinculado

SMIP
Eng. 

Manoel 
Marcelo

15/02/2019 07/04/2020 100% Em utilização
FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 5.611.461,83

Pavimentação Rua Piment-
eira

RECURSO Vinculado

SMIP
Eng. 

Manoel 
Marcelo

12/04/2019 04/06/2019 100% Em utilização
FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 216.780,16
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação Rua Francisco 
Beltrão

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 26/03/2019 16/04/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 592.650,70

Pavimentação Vila São Fran-
cisco

RECURSO Vinculado

SMIP
Eng. 

Manoel 
Marcelo

04/06/2019 18/12/2020 100% Em utilização
FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 1.921.935,21

Pavimentação Lagoa Doura-
da – Rua Neci Nunes

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 12/04/2019 17/10/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 402.654,44

Pavimentação Ruas Bolivia, 
Nina Rodrigues e Bronislau 
Delezuk

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 26/04/2019 16/12/02019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 768.790,73
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação Rua Baltazar 
Lisboa

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 23/04/2019 21/09/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 768.790,73

Pavimentação Ruas Se-
bastião Paraná e Leandro 
Sacramento

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 23/04/2019 21/10/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 457.566,16

Pavimentação Rua Nina Rod-
rigues

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 23/04/2019 26/12/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 62.209,23

Pavimentação Ruas Ana Nery 
e Professora Julia Carneiro 
Rosas

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 29/04/2019 31/07/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 514.113,72
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação Ruas Paulo 
Frontin, Alfredo Eugênio 
Batista Rosas, Marquês de 
Maricá e Coronel Francisco 
Ribas

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 26/04/2019 27/11/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 777.590,36

Pavimentação Rua Corstiaan 
Hagers

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 26/06/2019 18/12/2019 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 278.641,59

Pavimentação - Ponte Distri-
to Industrial

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 16/07/2019 11/03/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 491.547,95

Pavimentação em trechos do 
Jardim Planalto

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 24/05/2019 22/01/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 666.049,40
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação em trechos 
Chácara Santa Tereza – Li-
gação Santa Tereza-Gralha 
Azul

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 19/08/2019 27/07/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 112.152,00

Pavimentação em trechos do 
Jardim Dom Bosco – Ligação 
Shangrilá-Dom Bosco

RECURSO Vinculado

SMIP
Eng. 

Manoel 
Marcelo

26/06/2019 20/08/2020 100% Em utilização
FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 851.016,69

Pavimentação em trechos do 
Jardim Dom Pedro II

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochisnki 23/08/2019 - 61% Em anda-

mento

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 324.921,30

Pavimentação em trechos do 
Jardim Cristo Rei

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Gary 26/06/2019 23/04/2020 100% Em utilização
FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 446.812,18
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação Rua Elias 
Wakim Bittar

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Gary 19/08/2019 19/05/2020 100% Em utilização
FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 707.716,46

Pavimentação Rua Paul 
Harris

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 26/08/2019 23/07/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 39.525,63

Pavimentação em trechos da 
Vila Margarida

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 26/06/2019 20/05/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 355.652,33

Pavimentação da Rua Alba-
troz e da Rua Condor

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochinski 13/03/2020 - 40% Em anda-

mento

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 672.095,73
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM

QUANTI-
DADE

ATINGIDA
ANDAMENTO

Pavimentação de trechos na 
Região do Dom Bosco

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochinski 17/03/2020 - 8% Em anda-

mento

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 2.573.197,04

Pavimentação da rua Helana 
Nastas

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Mario 
Rochinski 13/03/2020 24/07/2020 100% Em utilização

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 845.238,83

Pavimentação da Rua 
Ribeirão Claro

RECURSO Vinculado

SMIP Eng. Luiz 
Hiar 13/03/2020 - 10% Em anda-

mento

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 255.700,69

Pavimentação de trechos na 
Vila Hilgemberg

RECURSO Vinculado

SMIP - 09/04/2020 - - Em anda-
mento

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 687.922,95
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1
Levantamento das principais 
vias utilizadas pelo serviço de 
transporte coletivo

Início dos
estudos

Vários estudos 
realizados - -

2
Estudos de oportunidades e 
ameaças para definição dos nos-
sos corredores

-

Definição da 
utilização da Rua 
do Rosário como 
corredor com-
partilhado e com 
semaforização 
seletiva

-

Os estudos para o cumpri-
mento da meta estão em 
andamento, porém devido a 
necessidade de obras viárias, 
se faz necessário a abertura 
de processo licitatório para a 
realização de algumas obras 
de infraestrutura, deste 
modo não se pode dar con-
tinuidade devido o momento 
atípico causado pelo COV-
ID-19.

3 Adequação nos equipamentos 
semafóricos

Iniciado pro-
cedimento 
licitatório para 
aquisição de 
equipamentos

Adquiridos equi-
pamentos e ade-
quada a frota da 
concessionária 
para priorização 
seletiva

- -

TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 45: 
Otimizar o transporte Público com estudos para a implantação de corredores de Trânsito
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

4 Realização de obras e pavimen-
tação nos corredores - Iniciada obras na 

Rua do Rosário

Binário da Avenida Monteiro 
Lobato com a Avenida Euzébio 
Batista Rosas, no bairro Jar-
dim Carvalho. Faixa destinada 
a ciclistas e pedestres que vai 
compor as vias. Complemento 
do passeio com acessibilidade 
em alguns trechos às margens 
da Avenida Euzébio Batista 
Rosas, assim como parte da 
sinalização na mesma via. A 
faixa em execução será com-
partilhada entre pedestres 
e ciclistas, sendo 1,75 metro 
para cada. Em alguns pontos, 
ônibus poderão utilizá-la para 
embarque e desembarque 
de passageiros. Ela inicia na 
Praça do Rotary, se estende 
até a Rua Bernardo Sávio e 
retorna pela Euzébio Rosas. 
O comprimento será de 2,8 
quilômetros. Com o binário, a 
Avenida Monteiro Lobato será 
composta por três faixas. São 
uma para ciclistas e pedestre 
e outras duas para veículos. A 
via terá o sentido centro-bair-
ro. A Avenida Euzébio Bati-
sta Rosas seguirá o mesmo 
padrão de faixas, mas seguirá 
o fluxo bairro-centro.

-

5 Efetiva implantação - - - Efetiva
implantação
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Realização de testes com desvio de linhas para a rua do Rosário em março de 2017.

Análise dos dados levantados e definição de estratégias para a implantação da mudança, que exige diversas adequações que estão em 
curso atualmente.
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TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

EIXO/CRITÉRIO:

META 45: 
Otimizar o transporte Público com estudos para a implantação de corredores de Trânsito

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Os estudos para o cumpri-
mento da meta estão em 
andamento, porém devido a 
necessidade de obras viárias, 
se faz necessário a abertura 
de processo licitatório para a 
realização de algumas obras 
de infraestrutura, deste modo 
não se pode dar continuidade 
devido o momento atípico 
causado pelo COVID-19.

Departamento 
de Transporte/ 
Departamento 
de Engenharia 

de Tráfego

Departamento 
de Transporte/ 
Departamento 
de Engenharia 

de Tráfego

- - - Em
andamento
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020 (até 09/2020)

1 Decolagens no Aeroporto Sant’Ana 2.725 4.171 8.908 5.340

2 Pousos no Aeroporto Sant’Ana 2.750 4.206 8.960 5.411

3 Embarque no Aeroporto Sant’Ana 6.851 14.804 26.442 16.028

4 Desembarque no Aeroporto Sant’Ana 6.851 14.804 24.288 13.826

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIXO/CRITÉRIO:

META 17:
Incremento das Operações do Aeroporto Municipal Sant'ana: Desenvolvimento de estrutura para incremento de 
operações
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Com a ampliação do Aeroporto Sant’Ana de Ponta Grossa; (Em execução)

▶ Com a execução por parte de todos os permissionários de hangares no Aeroporto Sant’Ana de Ponta Grossa de um plano de segurança – 
PSESCA; (Realizado)

▶ Cumprimento dos itens do manual de segurança do aeroporto Sant’Ana de Ponta Grossa em conformidade com a ANAC. (Realizado)

▶ O Aeroporto Municipal Comandante Amilton Beraldo, “Aeroporto Sant'ana”, passa a contar com o PAPI, equipamento de auxílio visual que 
fornece informações de orientação para proporcionar mais segurança aos pousos. A ferramenta foi adquirida sem custos ao Município, pois 
sua compra foi uma contrapartida da cessão de um espaço à Agrocete Indústria de Fertilizantes. (Realizado)

▶ Também houve a certificação definitiva da ANAC, que atesta a segurança do Aeroporto. (Realizado)
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIXO/CRITÉRIO:

META 17: 
Incremento das Operações do Aeroporto Municipal Sant'ana: Desenvolvimento de estrutura para incremento de 
operações

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Prestação de Serviço de revisão 
completa do Sistema de Baliza-
mento do Aeroporto Municipal 
de Ponta Grossa/PR

R$ 75.986,28
Aeroporto
Sant’Ana

Victor 
Hugo de 
Oliveira

2020 2020 95% Em
execução
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020*

1 Atendimento na Sala do Empreendedor 44.939 53.674 53.422 26.661

2 Atendimento via Sala Digital - - 78.405 101.325

3 Formalização de novos MEI (s) 1.477 1.817 1.844 648

4 Capacitação aos MEI (s) 406 2.405 2.500 1.535

GERAÇÃO DE EMPREGO
EIXO/CRITÉRIO:

META 24: 
Otimizar a Sala do Empreendedor em consonância com as demandas do microempreendedor individual e desenvolver 
programas voltado a Inovação aplicada às políticas públicas

*A metas foram realizadas mesmo no período da pandemia, através de trabalho Home office e do teleatendimento as empresas locais. As 
Oficinas e capacitações foram realizadas a partir do mês de março de 2020 pela plataforma digital google meet. O Programa da Voe foi 
mantido, apenas transferido para meio digital, assim como as demais ações desta pasta.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Formalização do microempreendedor individual (MEI);

▶ Alteração de dados cadastrais (MEI);

▶ Encerramento do MEI;

▶ Declaração anual do SIMEI;

▶ Consulta de Viabilidade;

▶ Nacional do MEI (DASN-SIMEI);

▶ Emissão de alvarás de funcionamento;

▶ Alteração de dados cadastrais;

▶ Orientação, capacitação e treinamento;

▶ Acesso a crédito.

▶ Orientações em geral para desenvolver programas voltados a inovação aplicada às políticas públicas.
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GERAÇÃO DE EMPREGO
EIXO/CRITÉRIO:

META 24: 
Otimizar a Sala do Empreendedor em consonância com as demandas do microempreendedor individual e desenvolver 
programas voltado a Inovação aplicada às políticas públicas

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Serviços de consul-
toria especializada 
para a implantação 
e operação do 
Programa Cidade 
Empreendedora

RECURSO Próprio

Sala do 
Empreendedor/ 
Departamento 

de Arranjo 
Produtivo Local

Tônia 
Mansani 
de Mira

2017 2020 100%

Concluído com a
finalização da
implantação da
lei da Liberdade
Econômica. Lei
municipal n
º13.577 de
21/07/2020 e do
Decreto nº
17.775 de
21/09/2020

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 5.500,00
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Atendimento ao Centro de Inovação - - - -

2 Eventos de Inovação - - - -

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

EIXO/CRITÉRIO:

META 36: 
Implantação do Projeto do novo Mercado Municipal: Reestabelecer do Mercado Municipal o uso utilizando-se de 
parceria público privada

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Foco na inovação e busca de talentos objetivando o aumento da produtividade de vários setores.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A revitalização do Mercado Municipal de Ponta Grossa está sendo realizada pela Tekla Engenharia, empresa que, através de processo lici-
tatório, possui a concessão de uso e exploração do espaço. A legislação relativa a este projeto está disposta na Lei Municipal nº 12.755/2017 
que, entre diversos aspectos, determina que entre os encargos da concessionária está "Reformar, remodelar e ampliar a estrutura interna 
e externa do Mercado Municipal Prefeito José Hoffmann de acordo com esta lei e normas técnicas fixadas no procedimento licitatório e no 
contrato de concessão" (art. 6º - I). Todo o investimento na obra está sendo feito pela iniciativa privada e a fiscalização do processo está a 
cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

EIXO/CRITÉRIO:

META 36: 
Implantação do Projeto do novo Mercado Municipal: Reestabelecer do Mercado Municipal o uso utilizando-se de 
parceria público privada

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA

ANDAMEN-
TO

Estudos técnicos 
para o Projeto de 
Operação do Cen-
tro de Inovação 
Ponta Grossa

Departamento
de Arranjo
Produtivo

Local

Tônia 
Mansani 

de
Mira

2017 2020

Obs: o Estudo foi 
realizado e entregue 
pela empresa con-
tratada (Fundação 
Certi). Entretanto, 

não houve a implan-
tação do

Centro de Inovação 
devido a obra do 

Mercado Municipal 
não ter sido realizada.

-
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Iluminação da área do quadrilátero turístico (troca de ilu-
minação nas vias públicas). - Atingida - -

2 Realocação das câmeras existentes. - Atingida - -

3 Capacitação para lojistas naquela localidade. - Atingida - -

4 Limpeza das vias públicas. - Atingida - -

5 Intensificação na segurança pública via guarda municipal 
e ações da Receita Federal naquela localidade. - Atingida - -

6 Intensificação na segurança pública via guarda municipal 
e ações da Receita Federal naquela localidade. - Atingida - -

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

EIXO/CRITÉRIO:

META 37: 
Revitalização do quadrilátero Histórico: resgatar a região histórica do município através de parceria, visando melhoria 
econômica e nova vocação do centro da cidade.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Mapeamento das atividades comerciais existentes naquela localidade.

▶ Levantamento dos imóveis inativos e do patrimônio histórico.

▶ Pesquisa socioeconômica com moradores, transeuntes e comerciantes junto aquela localidade.
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

EIXO/CRITÉRIO:

META 37: 
Revitalização do quadrilátero Histórico: resgatar a região histórica do município através de parceria, visando melhoria 
econômica e nova vocação do centro da cidade.

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Revitalização da Rua Fer-
nandes Pinheiro

RECURSO Federal

SMIP Eng. Mário 
Rochinski 28/05/2020 - 95% Em anda-

mento

FONTE 629

DESCRIÇÃO FINISA

VALOR (R$) 329.919,70
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Instalação de Luminárias de LED na Rua Bárbara Stein - J. 
Barreto 14 0 0 0

2 Iluminação interna de pista de caminhada e ciclovia Lago 
de Olarias 0 0 0 208

3 Iluminação Pública de ruas do entorno do Lago de Olarias 0 0 75 0

4 Substituição de lâmpadas convencionais por LED na Aveni-
da Carlos Cavalcanti 0 0 218 0

5 Substituição de lâmpadas convencionais por LED e con-
strução de rede subterrânea na Avenida Ernesto Vilela 0 0 0 506

6
Extensão de rede de baixa tensão para iluminação pública 
com instalação de luminárias de LED na Rua Sebastião Bas-
tos

0 0 0 34

INFRAESTRUTURA
URBANA E RURAL

EIXO/CRITÉRIO:

META 9: 
Eficientização do Sistema de Iluminação Pública: Uso de novas tecnologias de iluminação
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

7 Substituição de lâmpadas convencionais por LED em 
praças e espaços públicos 0 0 0 0

8 Substituição de lâmpadas convencionais por LED na Aveni-
da Monteiro Lobato 0 0 0 246

9
Substituição da iluminação no Calçadão da Rua Coronel 
Claudio de 28 postes ornamentais modelo republicano de 1 
luminária para 28 postes republicanos com 2 luminárias

0 0 0 28

10 Instalação de Luminárias de LED na Rua Estanislau Kovale-
ski (Parque Ecotecnológico) 0 0 0 14

11 Instalação de Luminárias de LED na Rua Leopoldo Gui-
marães da Cunha (cont.) 0 0 0 48
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TIPO DE ATENDIMENTO 2017 2018 2019 2020

ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA 53 56 11 1

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 50 85 35 10

PLACAS 24 1 0 0

MANUTENÇÃO EM PRAÇAS 371 342 273 82

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1.257 1.307 774 474

ATENDIMENTO A PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.017 732 293 101

ATENDIMENTO A MUNICIPES 17.210 12.506 11.926 6.871

TOTAL DE ATENDIMENTOS 19.982 15.029 13.312 7.539

* SERVIÇOS EXECUTADOS E A EXECUTAR PELA AFEPON
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Em 15 de fevereiro de 2017 o INMETRO divulgou a Portaria n.º 20, com o objetivo de estabelecer os requisitos técnicos que devem ser aten-
didos pelas Luminárias para Iluminação Pública Viária, utilizando Lâmpadas de Descarga ou Tecnologia LED, que operam com alimentação 
em corrente alternada (CA) ou contínua (CC), com sistema de controle independente ou embutido, visando à eficiência energética e se-
gurança na utilização das mesmas. Até então, não existia nenhuma norma brasileira para orientação de utilização do LED em iluminação 
pública (luminárias de uso externo), ou seja, municípios que adquiriram as luminárias de LED sem orientação da referida norma o fizeram 
sem a garantia de boa qualidade. 

Inicialmente ficou estabelecido que esta norma entraria em vigor definitivamente, seis meses depois da divulgação, mas com a manifes-
tação da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUX), pedindo maior prazo, foi mudada a data para 17/02/2019. A partir daí os 
compradores poderão exigir dos fabricantes e distribuidores, o cumprimento da norma na sua integralidade; condição básica para obter 
garantia e certeza que está adquirindo um produto de boa qualidade dentro dos parâmetros exigidos.

Por falta de norma regulamentadora, a AFEPON postergou projetos para substituição de iluminação convencional por LED em ruas da 
nossa cidade. A partir de agora, iremos desenvolver projetos e obras no sentido de instalar novos pontos de iluminação e substituição dos 
atuais com a tecnologia LED.

Nota/ item:

1 – Materiais e mão de obra para Extensão de Rede de baixa tensão para iluminação pública com instalação de luminárias de LED na Rua 
Bárbara Stein - J. Barreto;

2 - Materiais e mão de obra para implantação de Rede subterrânea de baixa tensão para iluminação pública em postes ornamentais com 
luminárias de LED na de pista de caminhada e ciclovia Lago de Olarias;
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

3 - Materiais e mão de obra para Extensão de Rede de baixa tensão para iluminação pública com instalação de luminárias de LED na Rua 
Ivo Mendes Barreto - J. Barreto;

4 – Materiais e mão de obras para substituição de lâmpadas convencionais por LED na Avenida Carlos Cavalcanti;

5 – Materiais e mão de obra para substituição de lâmpadas convencionais por LED e construção de rede subterrânea na Avenida Ernesto 
Vilela;

6 – Materiais e mão de obra para Extensão de rede de baixa tensão para iluminação pública com instalação de luminárias de LED na Rua 
Sebastião Bastos;

7 – Materiais e mão de obra para Substituição de lâmpadas convencionais por LED em praças e espaços públicos;

8 - Materiais e mão de obra para Substituição de lâmpadas convencionais por LED na Avenida Monteiro Lobato.

9 - Materiais e mão de obra para Extensão de Rede de média e baixa tensão para iluminação pública com instalação de Luminárias de LED 
na Rua Rua Estanislau Kovaleski  (Parque Ecotecnológico);

10 - Materiais e mão de obra para Extensão de Rede de média e baixa tensão para iluminação pública com instalação de Luminárias de LED 
na Rua Leopoldo Guimarães da Cunha (cont.).

Observação - 1: Sobre os itens
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

Item 6 – Rua Sebastião Bastos – A primeira parte da obra (Extensão de Rede), foi realizada e a segunda parte (Instalação de Luminárias) en-
contra-se em processo licitatório realizado: aguardando prazos legais para início da obra;

Item 8 – Avenida Monteiro Lobato - Processo licitatório em andamento;

Item 9 – Rua Coronel Claudio - Obra concluída em 2020;

Item 10 – Av. Munchen (trecho da Rua Bonifácio Vilela) – Obra executada no final de 2019, com a retirada de 30 postes ornamentais antigos 
e instalação de 30 novos postes modelo republicano.

Item 11 – Rua Estanislau Kovaleski - Obra planejada e executada em 2020;

Item 12 - Rua Leopoldo Guimarães da Cunha - Obra planejada e executada em 2020.

Observação - 2: Obras que serão construídas em 2020 (licitação)

a) Aristides Lobo - Substituição de 31 luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

b) Eunice dos Reis - Substituição de 27 luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de sódio por 54 luminárias de LED;

c) Rua Califórnia - Substituição de 10 luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

d) Rua Alfredo Hagemeyer - Substituição de 7 luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

148Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

e) Ruas José Carlos Rodrigues entre a Av. Carlos Cavalcanti - Substituição de 6 luminárias públicas convencionais com lâmpadas vapor de 
sódio por luminárias de LED;

f) João Ribeiro, Rua João Ribeiro entre José Carlos Rodrigues e Tobias Barreto - Substituição de 33 luminárias públicas convencionais com 
lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

g) Travessa Mario de Alencar entre Tobias Barreto e Av. Dom Geraldo Pellanda - Substituição de14 luminárias públicas convencionais com 
lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

h) Travessa Mario de Alencar entre Tobias Barreto e Av. Dom Geraldo Pellanda - Instalação de 4 luminárias públicas de LED;
Rua Bonifácio Vilela, entre as Ruas Saldanha Marinho e Penteado de Almeida - Substituição de 29 luminárias públicas convencionais com 
lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

i) Rua Bonifácio Vilela, entre as Ruas Saldanha Marinho e Penteado de Almeida - Substituição de 29 luminárias públicas convencionais com 
lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

j) Av. Monteiro Lobato entre as Ruas Penteado de Almeida e João Schaia - Substituição de 84 luminárias públicas convencionais com lâm-
padas vapor de sódio por luminárias de LED;

k) Rua Deputado Chafic Curi entre a Av. Monteiro Lobato e Rua Euzébio Batista Rosas - Substituição de 4 luminárias públicas convencionais 
com lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;

l) Rua Eusébio Batista Rosas entre a Rua República do Líbano e Rodrigues Alves - Substituição de 38 luminárias públicas convencionais 
com lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED;
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INFRAESTRUTURA 
URBANA E RURAL

EIXO/CRITÉRIO:

META 9: 
Eficientização do Sistema de Iluminação Pública: Uso de novas tecnologias de iluminação

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Sistema de Iluminação 
Pública em 2020

RECURSO Vinculado

Departamen-
to

Operacional

Marco
Antonio
Deitos

01/01/2018 30/09/2020 8.117 Finalizado

FONTE 507

DESCRIÇÃO

COSIP - Con-
tribuição de 
Iluminação 
Pública, ART. 
149 - A, CF

VALOR (R$) 1.494.970,50

150Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação de 
coberturas modulares com membranas tensionadas - 188.248,00 - -

INFRAESTRUTURA
URBANA E RURAL

EIXO/CRITÉRIO:

META 23: 
Reforma e Melhorias no Complexo Ambiental
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INFRAESTRUTURA 
URBANA E RURAL

EIXO/CRITÉRIO:

META 23: 
Reforma e Melhorias no Complexo Ambiental

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁV-
EL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Meta concluída nos 
anos anteriores.

- - SMIP - - - 100% Finalizado
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Número de usuários cadastrados no PG Conectada - 135.000 135.000 135.000

2 Número de pontos de Wi-Fi disponibilizados - 101 101 110*

3 Número de acessos por dia na rede gratuita - 5.000 5.000 5.000

INFRAESTRUTURA
URBANA E RURAL

EIXO/CRITÉRIO:

META 46: 
Implantar pontos difusores de sinais de internet pública de banda larga
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LOCAIS COM WI-FI Quantidade

Hospitais 2

Unidades de Saúde 53

Outros locais da FMS 10

Terminais de Transporte 5

Praças 9

Ginásios 6

Cultura 5

Educação 5

Assistência Social 5

Demais Locais 10

TOTAL DE PONTOS 110

*Foram implantados os seguintes pontos de Wi-fi, em vários pontos de maior interesse público.:
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A oferta de internet gratuita na cidade, pelo PG Conectada, já está em uso em diversos pontos como unidades de saúde, terminais ro-
doviários, espaços culturais, praças da cidade e diversos outros. São mais de 100 pontos de Wi-Fi em toda cidade, com velocidade média 
de 512 a 1 MB, suficiente para atualização de redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails e outros. Com um cadastro simples, que pede 
nome, CPF e e-mail, o usuário pode fazer uso de até três horas diárias na rede PG Conectada, em qualquer um dos pontos. O Sistema já está 
contabilizando 5 mil acessos por dia na rede gratuita.

▶ Outra proposta foi a implantação do projeto piloto PG Conectada no Residencial Costa Rica, com o intuito de ampliar a oferta de internet 
gratuita em alguns bairros, no qual poderá ser expandido para outros também.
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INFRAESTRUTURA 
URBANA E RURAL

EIXO/CRITÉRIO:

META 46: 
Implantar pontos difusores de sinais de internet pública de banda larga

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Foram implantados 
os pontos de Wi-fi, 
em vários pontos 

de maior interesse 
público.

- - Departamento 
de Informática

Departamento 
de Informática 2018 - 110 Em

andamento
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1
Levantamento e compilação de dados para definição de 
novas ações, bem como descrever ações já desenvolvidas 
e em desenvolvimento na SMCSP, em seus departamen-
tos.

Esboço Reformulação 
de ações

Compilação de 
dados e Apre-
sentação de 

Novo Plano Mu-
nicipal de Segu-
rança Pública.

Atualizar e dar 
continuidade 

às implantadas.

2 Quantidade de câmeras do sistema de videomonitora-
mento 36 36 39 65

3 Quantidade de câmeras OCR e de reconhecimento facial 0 0 14 04 OCR

4 Quantidade de unidades repetidoras cabeadas por fibra 
óptica 1 4 10 4

5 Quantidade de aparelhos de ar condicionado no CCO 1 1 5 5

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 1: 
Apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

6 Quantidade de piso elevado nas estações de trabalho 0 1 1 1

7 Quantidade de estações de trabalho no CCO 4 4 5 5

8 Quantidade de monitores de 46” do painel videowall 12 12 12 24 (estimada)

9 Número de visualizações realizadas pela Central de Moni-
toramento referente a 36 câmeras. 7.057 1.860 21.905

Em estudos 
de ampliação/ 
relatório ao fi-

nal do exercício

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Investimento no Sistema de Vídeo monitoramento, no valor de R$ 832.672,00, através de Convênio Federal firmado em 2010 com o Município, pelo 
Programa PRONACI/GGIM, instalado em 2012 e posto em pleno funcionamento de todos os equipamentos em janeiro de 2013;

▶ Reformulação para novas ações e ações em desenvolvimento;

▶ Compilação de dados, estatísticos/definição de ações a serem implantadas;

▶ Apresentação do Novo Plano Municipal de Segurança Pública
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Atualizar dados, ações e dar continuidade às já implantadas, bem como, se necessário criar novas ações de acordo com as necessidades encontradas;

▶ Aumento da metragem da sala de videomonitoramento;

▶ Instalação de piso elevado de 41 m² na sala de videomonitoramento;

▶ Aquisição de equipamentos para modernização, atualização do sistema e climatização da sala de videomonitoramento;

▶ Instalação de nova tecnologia com câmeras OCR de leitura de placas de veículos e de reconhecimento facial bem como a definição de locais de 

entradas do município e locais de grande concentração de pessoas para reconhecimento facial de pessoas. Processo de Chamamento Público para 

formação de showroom de exibição de tecnologia;

▶ Identificação facial nos dois acessos de pessoas na Estação Rodoviária, totalizando 04 câmeras;

▶ Identificação facial nos dois acessos de pessoas no Paço Municipal David Federmann, totalizando 04 câmeras;

▶ Identificação facial no Calçadão da Rua Coronel Cláudio, esquina com Rua Benjamin Constant, totalizando 01 câmera;

▶ Identificação de placas de veículos através de OCR em todas as 04 pistas de acesso à cidade na Av. Souza Naves no poste da SMCSP;

▶ Identificação de placas de veículos através de OCR em 02 pistas de acesso à cidade na Av. Visconde de Mauá esquina com Rua Santa Rita Durão no 

poste da SMCSP.

▶ Instalação de 05 (cinco) Totens, sendo 04 (quatro) módulos de segurança, sendo 01 (um) no Parque Linear,01 (um) na Av. Aldo Vergani,01 (um) na Praça 

Simon Bolivar e 01 (um) na Praça

▶ Barão de Guaraúna. 01 Totem no Calçadão da Rua Coronel Cláudio.Cada módulo se segurança possui 06 câmeras sendo 01 câmera PTZ,04 câmeras 

fixas e 01 câmera externa com OCR
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SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 1: 
Apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Locação de 05 (cin-
co) Totens, sendo 
04(quatro) módu-
los de segurança e 
01(um) Totem princi-
pal.

RECURSO Próprio

Parques e
Praças de 

PG

Ary
Fernando 

Guimarães 
Lovato

Jan/2017 Nov/ 2020
Município 

em sua 
totalidade

Em
curso

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Recurso livre

VALOR (R$)  510.900,00/ano

160Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 1 Orientação à consumidores 7.431 8.573 9.430 8.940 5

2 2 Ações de divulgação de medidas e esclarecimento públi-
co de questões de direito ao consumidor, virtualmente ≅ 75.000 ≅ 82.500 ≅ 90.000 ≅ 100.000

3 3 Abertura de novos processos administrativos 1.867 1.989 2.190 377

4 4 Atendimento PROCON Móvel nos Bairros ≅ 300 ≅ 330 ≅ 365 0 6

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 2: 
Implantação do Programa Procon nos Bairros: Procon Móvel circulando nos bairros com programação quinzenal.

OBSERVAÇÕES REFERENTES AOS INDICADORES:
1 OO número informado refere-se aos dados retirados do sistema DPC, SINDEC e plataforma www.consumidor.gov.br utilizados pelo PROCON, 
sem contabilizar outros serviços, como fiscalizações e reuniões com fornecedores.
2 Os números informados são estimativas aproximadas do público, tendo em vista que não possuímos mecanismos para obter os dados corre-
tos quanto aos números de pessoas atingidas em entrevistas, matérias jornalísticas, publicações em mídias sociais.
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³ Os números informados são dados retirados do relatório feito pelo sistema DPC e SINDEC.
4  O número informado refere se à quantidade aproximada de atendimentos feitos nas ações realizadas com o Atendimento Móvel nas audiên-
cias públicas realizadas pela prefeitura e em algumas ações promovidas exclusivamente pelo PROCON. (Dados extraídos até 30 de setembro de 
2020. Que em razão da pandemia do COVID-19, foram suspensos os atendimentos presenciais e audiências presenciais).
5 Foram realizadas em média 20 atendimentos telefônicos sem registros nas plataformas utilizadas no Procon entre março e junho de 2020 so-
bre relações de consumo na pandemia e demais reclamações.
6  Em razão da pandemia do COVID-19 não foram realizadas ações com o Procon Móvel nos Bairros.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Em 2018 fora desenvolvido o quesito “capacitações consumeristas”, tanto que esta Coordenadoria, por meio da Divisão de Controle Pro-
cessual, desenvolveu e participou de inúmeras atividades, dentre eventos da prefeitura – Prefeitura nos Bairros, eventos organizados pelo 
próprio órgão – Ações com Unidade Móvel, pesquisas, fiscalização e divulgações, onde levamos ao conhecimento da sociedade os princípios 
básicos da educação para o consumo e o conhecimento ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

▶ Participamos da Ação desenvolvida pela Prefeitura Municipal levando atendimento móvel aos bairros da cidade, visando mostrar aos ci-
dadãos os serviços disponibilizados pela prefeitura em beneficio a comunidade. A participação do PROCON em tais eventos fora bastante 
positiva, realizando orientação e sanando dúvidas da comunidade principalmente quanto aos serviços disponibilizados pelas empresas de 
abastecimento elétrico e de saneamento. Em tais ações fora distribuído uma grande quantidade de material didático, com informações 
sobre o consumo, os riscos e as vantagens que este oferece, para que o consumidor tivesse conhecimento de seus direitos básicos e funda-
mentais, perante a sociedade nas relações de consumo;

▶ Realizamos ações com a Unidade móvel, prestando atendimento junto às Escolas Municipais e Unidades Básicas de Saúde. Os atendimen-
tos foram realizados através de formulários, para posterior cadastro em nosso sistema e efetivação de atendimento (contato com fornecedor 
e retorno ao consumidor). Em tais ações, material educativo, com dados para contato com o Procon (151 / 0800 e e-mail), fora disponibiliza-
do aos alunos das escolas e usuários das redes de saúde;

▶ Promovemos ações de negociação de dívidas de consumidores locais junto a fornecedores, intermediando acordo entre as partes de forma 
justa e eficiente;

▶ Participamos de evento de capacitação do Sistema Nacional de Defesa do consumidor – Sindec, realizada pela Escola Nacional de Defesa 
do Consumidor em parceria com o Procon estadual;

▶ Estamos atuando em notificação e análise de reclamações registradas quanto a comercialização de combustíveis em Ponta Grossa;

▶ Participamos de eventos realizados pelo Sine Ponta Grossa (Sistema Nacional de Emprego) juntamente com a Secretaria de Ação Social;
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Promovemos o ajustamento de conduta junto a empresas locais, com visita técnica, notificação e orientação quanto a obrigatoriedade de 
apresentação de cardápios em braile, conforme Lei Municipal nº 12.767/2017;

▶ Realizamos atendimento no canal 151 e 0800, das 08h00 às 18h00, sanando dúvidas de consumidores quanto a relações de consumo e 
orientações para atendimento bem como registro de denúncias para fiscalização. Através destes canais, são atendidos consumidores de 
Ponta Grossa e região, com aproximadamente 30 atendimentos diários;

▶ Promovemos o ajustamento de conduta junto a farmácias locais, com visita técnica, notificação e orientação de legislações vigentes para 
adequação das atividades exercidas;

▶ No ano de 2018 foram realizadas pesquisas sazonais, referente a comparação de preços praticados pelo comércio local em datas especificas, 
tais como início de ano letivo (material escolar), Páscoa e Natal (comercialização de produtos específicos da data);

▶ Ademais, para estudo interno e divulgação de informações, fora realizada pesquisas comportamentais, com participação direta dos consu-
midores, através de questionários divulgados pela internet; 

▶ Ainda quanto a conscientização e adequação de fornecedores locais, esta Coordenadoria procedeu com ajustamento de conduta, frisan-
do determinações legais, amparando o consumidor quanto a obrigatoriedade de informações prestadas de forma clara ao consumidor, 
tais como precificação em vitrines e informações claras sobre produtos e pagamento, bem como a disponibilização de Códigos de Defesa 
do Consumidor de fácil acesso ao consumidor. Após visita informativa, as empresas que não se adequaram foram devidamente autuadas 
através de fiscalização;

▶ Durante o período de greve, o Procon Ponta Grossa manteve fiscalização efetiva quanto a comercialização de combustíveis e gás. O foco da 
ação realizada pelo Procon foi impeditivo para que empresas agissem em desacordo com a legislação e obtivessem vantagem excessiva e 
aumento de preço sem justa causa;
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Em 2018 fora reinstaurado o uso de Investigação Preliminar por esta Coordenadoria. A investigação Preliminar possibilita a solicitação de 
informações e documentos para análise de possíveis atividades irregulares de fornecedores. Em 2018, foram instauradas 77 investigações 
preliminares para análise de possíveis condutas lesivas ao consumidor;

▶ Ainda quanto a análise e estudos, fora efetivado junto as principais redes de móveis e eletros da região central, coleta de dados pré e du-
rante campanha “Black Friday”, para averiguação de propaganda e publicidade em conformidade com o proposto em tal ação realizada por 
fornecedores. Para tal, fora coletado dados de produtos antes e no dia do evento, para constatar se houve publicidade enganosa ofertando 
falsos descontos e promoções.

▶ Esta Coordenadoria, zelando por sua conduta administrativa de órgão conciliador e não tão somente punitivo, disponibilizou por meio de 
entrevistas e notas via imprensa, informações claras e precisas tão logo necessário e ou solicitado, agindo sempre prezando pelo serviço 
essencial de informação e educação consumerista a todos os envolvidos nas relações de consumo.

▶ O presente relatório demonstra de forma inconteste que a nossa participação, enquanto agente facilitador do acesso à justiça, tem se rev-
elado cada vez mais presente e atuante em sua missão de atendimento às demandas da população. Estamos avançando gradativamente 
para alcançarmos uma posição de destaque não somente em nível de Estado, mais também como referência no âmbito Nacional.

Ações realizadas em 2020:

Em 2020 foram desenvolvidos inúmeras ações, fiscalizações e divulgações, onde levamos ao conhecimento da sociedade os princípios 
básicos e o conhecimento dos dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e das leis esparsas que impactam o dia a dia 
do consumidor:
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Realizamos fiscalizações junto a supermercados, farmácias e indústrias juntamente com a Vigilância Sanitária de Ponta Grossa para apu-
ração de denúncias de práticas e produtos impróprios ao consumo;

▶ Realizamos ações educativas através de nossas mídias sociais no Facebook e através das imprensas escrita e televisiva;

▶ Promovemos ações de harmonização das relações de consumo entre consumidores e escolas, contratos de van, cursos livres e outros con-
tratos de prestação continuada afetados pela pandemia do COVID-19, intermediando e fomentando acordos entre as partes de forma justa 
e eficiente;

▶ Realizamos pesquisa de preços em mais de 100 produtos em supermercados da cidade;

▶ Participamos de inúmeros eventos da Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON e da Associação Procons Brasil, assim como da OAB 
e Ministério Público do Consumidor;

▶ Atuamos com abertura de 187 investigações preliminares para apuração de eventuais práticas de preço abusivo de álcool gel, máscaras e 
luvas descartáveis, assim como de leite e produtos da cesta básica, mensalidades escolares e propagandas enganosas e abusiva de produ-
tos relacionados ao COVID-19;

▶ Presidimos o Fórum dos Procons Paranaenses e mantivemos a qualidade de órgão de monitoramento da plataforma www.consumidor.gov.
br, inclusive com a inclusão de fornecedor local na plataforma;

▶ Atuamos na confecção e redação da Nota Técnica da SENACON para os conflitos envolvendo o transporte escolar (vans escolares);

▶ Discutimos com o Sistema Nacional do Consumidor diretrizes e notas técnicas para as relações de consumo impactadas pelo COVID-19 
(mensalidades escolares, contratos de ensino de cursos livres, contratos de vans escolares, aviação aérea, concessionárias de serviço público, 
contratos de prestação continuada, shows e eventos, empréstimos consignados);

▶ Atuamos junto aos grandes ofensores para redução do número de reclamações no Procon;
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Ocupamos uma cadeira como representante de órgão municipal de defesa e proteção do consumidor junto ao Conselho Nacional de Defe-
sa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, discutindo e contribuindo com grandes eixos como decreto do SAC, preços 
abusivos, serviços regulados e métodos alternativos;

▶ Contratamos empresas para fornecimento de um novo elevador e de adequação das obras civis do poço do elevador, já em andamento, e 
previsão de instalação em 2020;

▶ Realizamos atendimento pelos canais telefônico, e-mail e Facebook, das 08h00 às 18h00, sanando dúvidas de consumidores quanto a 
relações de consumo e suas orientações;

▶ Esta Coordenadoria, zelando por sua conduta administrativa de órgão conciliador e não tão somente punitivo, disponibilizou por meio de 
entrevistas e notas via imprensa, informações claras e precisas tão logo necessário e ou solicitado, agindo sempre prezando pelo serviço 
essencial de informação e educação consumerista a todos os envolvidos nas relações de consumo.

▶ O presente relatório demonstra de forma inconteste que a nossa participação, enquanto agente facilitador do acesso à justiça, tem se reve-
lado cada vez mais presente e atuante em sua missão de atendimento às demandas da população. Avançamos e alcançamos uma posição 
de destaque em nível estadual e nacional.
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SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 2: 
Implantação do Programa Procon nos Bairros: Procon Móvel circulando nos bairros com programação quinzenal.

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Em razão da pandemia 
do COVID-19 não foram 
realizadas ações com 
o Procon Móvel nos 
Bairros.

- - Atendimento 
e Fiscalização

Leonardo 
Werlang Jan/2020 Dez/2020 - Em curso
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1

Palestras ofertadas aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino. Temas: “Pich-
ar é Crime”, “Lições de Cidadania”, 
“Família”, “Bullying”, “Atitudes Positivas”, 
“Preservação do Meio Ambiente”, “Pre-
venção e Combate ao Uso e Tráfico de 
Drogas”
Palestras ofertadas aos professores e pais 
da Rede Municipal de Ensino. Temas: “Se-
gurança na Era Digital”, “Erotização Infan-
til”, “Estatuto da Criança e Do Adolescente: 
responsabilidades dos pais e das escolas”.

8.350 alunos da 
rede municipal 

de ensino.

9.655 alunos da 
rede municipal 

de ensino.

10.200 alunos 
da rede munici-
pal de ensino.

997 alunos da rede municipal 
de ensino.

*A meta não foi alcançada
devido à suspensão das aulas 
no Município de Ponta Grossa 

em razão da
pandemia COVID-19.

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 3: 
Campanhas de Cidadania baseadas no Combate ao vandalismo e dano ao Patrimônio Público: Campanhas educativas 
em escolas e para a comunidade.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

2 Distribuição de material para con-
scientização da comunidade

2.000 panfletos 
entregues no 

Dia da Cidada-
nia.

Realização do 
Concurso de 

Redação, cujo 
tema foi “Pich-

ar é Crime”.

1.500 panfle-
tos entregues 

em ação de 
Combate à 
Pichação.

Distribuição de 
2.000 panfletos 

nas escolas e 
em reuniões de 
pais, para con-
scientização da 

comunidade.
Realização 

do I Concurso 
de Desenho e 
Pintura, com o 
tema: “Pichar 
é Crime”, que 
integrará 500 

alunos da rede 
municipal de 

ensino.

Distribuição de 580 panfletos 
para conscientização da comu-

nidade;
Realização do II Concurso de 

Desenho e Pintura, com o tema 
“Pichar é Crime”, que integrará 
500 alunos da rede municipal 

de Ensino.
*A meta não foi alcançada

devido à suspensão das aulas 
no Município de Ponta Grossa 

em razão da
pandemia COVID-19

3 Número de alunos abordados no Projeto 
de Combate ao uso e tráfico de drogas. 610 720 872

86
*Palestras realizadas desde o 

início do ano letivo até a
suspensão das aulas em razão 

da pandemia COVID-19.

4 Índice de PTRMS escolar nos horários de 
entrada e saída dos alunos 205 235 287

23
*Patrulhamento realizado no 

início do ano letivo e
interrompido em razão da

pandemia COVID-19, quando 
a equipe foi deslocada para 

orientação e fiscalização quan-
to às medidas de proteção para 
evitar a disseminação do Coro-

na vírus.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A entrega do material para conscientização da população ocorre em locais com grande fluxo de pessoas, tendo como foco principal cri-
anças, adolescentes e jovens. Além da ação preventiva, na oportunidade, ressalta-se a importância de denunciar ações de pichadores, 
através do número 153, atendimento via telefone da Guarda Municipal. (Em 2020, a equipe do Departamento de Cidadania participou da 1ª 
Edição do Projeto UEPG nos Bairros).

▶ O Concurso de Desenho e Pintura será precedido de palestras sobre o tema. O público alvo são os alunos da 3ª, 4ª e 5ª séries da rede mu-
nicipal de ensino. Após participarem das palestras, os alunos do 3º ano serão convidados a colorir um desenho que transmite a mensagem 
de preservação do patrimônio público e privado; enquanto que, os alunos dos 4º e 5ºs anos serão convidados a desenhar algo que ilustre 
os conhecimentos adquiridos na palestra, e que transmita a importância de preservação do patrimônio e observância das leis que dispõe 
sobre o assunto. Além da conscientização dos alunos, a ação visa à conscientização da comunidade local, que será convidada a participar da 
exposição dos desenhos.

▶ As palestras são realizadas em todas as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, mediante prévio agendamento.
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SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 3: 
Campanhas de Cidadania baseadas no Combate ao vandalismo e dano ao Patrimônio Público: Campanhas educativas 
em escolas e para a comunidade.

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO
(CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Materiais patrocina-
dos. Sem custo

Departa-
mento de 
Cidadania 

da Secretaria 
Municipal de 
Cidadania e 
Segurança 

Pública.

Mariele 
Montes Jan/2017 Dez/2020

Alunos: até 
o momento 

o projeto 
atingiu 60% 

do públi-
co-alvo.

As ações ocorreram du-
rante o ano letivo, através 
do Projeto “Cidadania nas 

Escolas”, que abordou, 
dentre outros temas, a 

Pichação e a Preservação 
do Patrimônio Público. Os 
assuntos são abordados 
de maneira lúdica, a fim 

de viabilizar o processo de 
aprendizagem das crianças 
com idade igual ou inferior 
a 9 anos; e de maneira ex-
positiva para crianças com 
idade superior. Os concei-
tos foram reforçados em 
ações como: “Oficina de 

Cidadania”, “Dia da Cidada-
nia” e o “III Concurso de 

Redação”. Essas atividades 
integraram alunos, pais, 
professores, diretores e a 
comunidade em geral.

172Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Quantidade de Guarda Municipais 252 250 249 245

2 Quantidade de Armas de Fogo 114 114 185 228

3 Quantidade de Armas de eletro condutividade 50 50 50 85

4 Quantidade de Viaturas 35 39 50 44

5 Instalação de Nova Base da Guarda Municipal no Lago 
de Olarias -

Levantamento 
de documen-

tação

Documentação, 
terraplanagem, 
preparação téc-
nica e física para 

estruturas.

Realizada Con-
strução de Posto 

Avançado da 
Guarda Civil Mu-
nicipal construí-
do em container.

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 4: 
Reestruturação Funcional da Guarda Municipal: Viaturas, armas de condutividade, ampliação e reforço do sistema de 
videomonitoramento.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

6 Número de atendimentos e abordagens a suspeitos 
sem encaminhamento 3.233 3.318 3.091 Até 09/2020: 

1.424

7 Número de atendimentos via fone 153 e 0800 2.771 3.133 4.580 Até 09/2020: 
1.479

8 Número de boletins de ocorrência realizados pela Guar-
da Municipal 4.051 4.548 4.104 Até 09/2020: 

2.063

9
Número de encaminhamentos a delegacia realizados 
pelas equipes de Apoio, COP, ROMU e por diversos tipos 
de delitos

818 1.230 641 Até 09/2020: 388

*OBS: Relatório confeccionado semelhante e divulgado no site da PMPG. Link: Estatísticas da Guarda Municipal, em cumprimento a Lei Mu-
nicipal nº 12.711/16.

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Previsão de contratação de mais 70 (setenta) Guardas Municipais para 2020, suprindo as baixas por demissão, auxílio-doença, aposentadori-
as e falecimentos nos últimos anos.

174Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 4: 
Reestruturação Funcional da Guarda Municipal: Viaturas, armas de condutividade, ampliação e reforço do sistema de 
videomonitoramento.

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Aquisição de 36 coletes 
modulares com acessórios 
para Grupamentos Getam e 
Romu.

RECURSO Próprio

Guarda 
Municipal

Edson 
Witek Jan/2020 Out/2020 100% Realizado

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 15.489,60

Aquisição de 500 frascos de 
protetor solar fps60.

RECURSO Próprio

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 10.790,00
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Aquisição de 60 pares de 
bota tática para grupamen-
tos Getam e Romu.

RECURSO Próprio

Guarda 
Municipal

Edson 
Witek Jan/2020 Out/2020 100% Realizado

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 9.900,00

Aquisição de 35 pistolas Tau-
rus TH .380

RECURSO Próprio

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 129.080,00

Aquisição de 700 blocos de 
controle de viatura

RECURSO Próprio

Guarda 
Municipal

Edson 
Witek Jan/2020 Out/2020 100% Realizado

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 1.505,00

Aquisição de pneus para via-
turas da GCM

RECURSO Próprio

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 34.998,00
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Aquisição de álcool gel COV-
ID-19

RECURSO Próprio

Guarda 
Municipal

Edson 
Witek Jan/2020 Out/2020 100% Realizado

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 4.140,00

Aquisição de luva látex COV-
ID-19

RECURSO Próprio

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 13.350,00

Contrato 180/2020 de Ma-
nutenção Veicular preventi-
va e corretiva

RECURSO Próprio

Guarda 
Municipal

Edson 
Witek Jan/2020 Out/2020 100%

Real-
izado/ 

Contínuo/ 
Vigente 
até 2021

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 400.000,00
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Quantidade de Ocorrências Atendidas 4.051 4.548 4.104 2.063*

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 5: 
Programa de Polícia Comunitária com módulos móveis nos bairros: Atividade seguindo cronograma específico para os 
4 anos.

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Ocorrências atendidas serão indicadas sempre ao final de cada 12 meses, decorrentes da demanda dos trabalhos executados pelos Guardas 
Municipais no período.
*até 09/2020.
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SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 5: 
Programa de Polícia Comunitária com módulos móveis nos bairros: Atividade seguindo cronograma específico para os 
4 anos.

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Implantação do Projeto Módu-
los Móveis nos Bairros, através 
de Projeto Federal executada 
em 2016, pela Emenda Parlam-
entar do Deputado Leopoldo 
Meyer, com um Módulo Móvel e 
10 Motocicletas, sendo parte do 
Grupamento GETAM.

438.744,86 Guarda 
Municipal

Edson 
Witek Jan/2020 Dez/2020 - Realizado/ 

Contínuo
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Número de mulheres atendidas pela P.M.P., detento-
ras de MPU 55 356 830 1.137

2 Número de mulheres acompanhadas pela P.M.P., de-
tentoras de MPU 38 142 341 422

3 Número de procedimentos gerados a partir das inter-
venções da PMP 143 1.738 3.804 9.949

4 Número de mulheres com MPU, protegidas pelo DSP 
(botão do pânico) - -

Por decisão da gestão, optou-se 
em substituir o DSP- Dispositivo 
de Segurança Preventiva (botão 
do pânico) por processo de lo-

cação de software para gerenci-
amento de toda a GM, contendo 

aplicativo Botão do Pânico, a 
ser habilitado às mulheres com 
Medida Protetiva de Urgência, 

acompanhadas pela PMP/GMPG.

Em fase de prova 
de conceito - SEI 

21.865/2020

SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 14: 
Implantação da Patrulha Maria da Penha: Equipes específicas para acompanhamento de medidas protetivas
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa implantou em outubro de 2017 a Patrulha Maria da Penha, que visa prevenir e coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher em Ponta Grossa. A Patrulha resulta de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 
através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar - CEVID, com o objetivo de fiscalizar as Me-
didas Protetivas de Urgência, encaminhadas pelo juizado especializado, ao que resultaram em visitas domiciliares periódicas, orientações, 
retirada de pertences, acompanhamento para Casa de Abrigo Corina Portugal quando em risco iminente à vida das mulheres, acompan-
hamento à Delegacia da Mulher quando constatado violação da Medida Protetiva, entre outras atividades, totalizando 9.949 (nove mil, 
novecentos e quarenta e nove) procedimentos. Atualmente, são 422 (quatrocentas e vinte e duas) medidas protetivas fiscalizadas pela Pa-
trulha Maria da Penha - Guarda Civil Municipal e mais de 144 prisões como resultado deste trabalho de enfrentamento à violência praticada 
contra as mulheres. No período de 2017-2020 foram realizadas 144 prisões por violação aos direitos das mulheres ponta grossenses, sendo 
que 117 realizadas pela GCM, e destas, 22 pela própria Patrulha Maria da Penha (flagrante) durante processo de fiscalização das medidas 
protetivas de urgência.

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

5 Quantidade de viaturas - 4

1 (uma) VTR atuando exclusi-
vamente na PMP enquanto 

grupamento responsável pela 
fiscalização de MPUs – Medidas 
Protetivas de Urgência; 3 (três) 
VTRs prestando atendimento 

contínuo às mulheres em situ-
ação de violência doméstica e 

familiar.

-

6 Quantidade de armas de eletro condutividade - 35 - -
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SEGURANÇA PÚBLICA
EIXO/CRITÉRIO:

META 14: 
Implantação da Patrulha Maria da Penha:  Patrulha específica para vítimas de violência doméstica

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Estruturação para im-
plantação da Patrulha 
Maria da Penha, grupa-
mento da Guarda Civil 
Municipal: Aquisição de 
5 microcomputadores, 
2 projetores multimid-
ia, 5 nobreaks, 5 es-
crivaninhas, 5 arquivos 
fichário, 5 cadeiras, 20 
armários em MDF, 4 
viaturas e 35 armas de 
eletro condutividade

RECURSO Próprio

Departa-
mento de 
Cidadania

Liliane 
Chociai Jan/2019 Set/2020 100% Concluído

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Recursos livres

VALOR (R$)

490.642,00 – Distribuí-
dos em:
1) Sparks - R$ 
165.375.00
2) Viaturas - R$ 
291.196.00
3) Nobreak - R$ 
2.880.00
4) Móveis - 
R$12.800,00
5) Computadores/ 
Multimidia - R$ 
18.391,00 
Empenhos 
1) 12888/2018
2) 13453/2018
3) 13455/2018
4) 13456/2018
5) 13454/2018
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Curso básico de 40 horas serviços elétricos NR -10 - 10 servidores - -

2 Curso captação de Recursos e Operacionalização - 03 servidores - -

3 Curso operador de empilhadeira - 03 servidores - -

4 Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 02 servidores - -

5 Simpósio de Direito tributário Municipal - 05 servidores - -

EFICIÊNCIA DA
GESTÃO PÚBLICA

EIXO/CRITÉRIO:

META 34: 
Implantar plano de formação Continuada através de convênios com universidades e faculdades locais: Regulamentar 
convênios para garantir a formação continuada da equipe de colaboradores da Prefeitura Municipal
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

6 Curso Gestão Tributária Municipal - 04 servidores - -

7 Simpósio de Direito Municipal - 02 servidores - -

8 Curso de Gestão Tributária Municipal - 02 servidores - -

9 Curso SISMOB- Sistema de monitoramento de Obras da 
Saúde - 01 servidor - -

10 Workshop sobre liderança e Comunicação na Gestão Públi-
ca - 12 servidores - -

11 Elaboração de projetos para captação de Recursos Federais - 03 servidores - -

12 Curso SIOPS - 02 servidores - -

13 Curso NR 35 - - 49 servidores -

14 Metas estimadas/ Cursos para servidores - - 30 servidores 35 servidores

15 Formação continuada de professores/coordenadores e 
diretores anos iniciais 2.083 2.150 2.952 2.266
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

16 Formação profissionais de apoio - anos iniciais 620 624 650 609

17 Formação continuada de professores/coordenadores e 
diretores educação infantil 632 650 880 908

18 Formação profissionais de apoio - educação infantil 370 370 400 410

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A Prefeitura Municipal, vem buscando constantemente o aperfeiçoamento no treinamento e capacitação de servidores.

▶ Conceder anualmente 30 bolsas de estudo aos docentes nos cursos de Pedagogia e 80 bolsas de Pós-Graduação para Educação In-
fantil, Gestão Escolar e Alfabetização Escolar e outros temas relevantes para qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos. (Decreto 
15269//2018)

▶ Capacitar 198 profissionais em Gestão da Aprendizagem. (Fundação Lemann 2016/2020).

▶ Oferecer capacitação aos professores em curso de Gestão Escolar para processo de eleição/nomeação de diretores a cada quatro anos ou 
bianualmente se necessário. (cerca de 200 profissionais por capacitação)
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Assegurar a formação continuada para docentes por meio de palestras, oficinas, grupos de estudo para todos os profissionais que atuam 
em sala de aula. (cerca de 750 (setecentos e cinquenta) professores com carga semanal de 40 hs e 2.200 (dois mil e duzentos) professores 
com um ou dois padrões de 20 hs)

▶ Oferecer formação continuada com temas específicos    para os professores do ensino fundamental.   (em 2018 - Formação e Didáticas 
Específicas da Língua Portuguesa – 65 profissionais, Matema: Programa para Formadores em Educação Matemática – 19 professores) - 
em 2019 e 2020 - Formação e Didáticas Específicas de ciência da Natureza/ parceria com a Fundação Leman e Trade Educacional para 85 
profissionais.

▶ Ofertar permanentemente formação continuada aos escriturários, atendentes, serventes e merendeiras com temas relevantes para o ex-
ercício de suas funções. (cerca de 1.050 servidores em 2019) - cerca de 1.019 servidores em 2020.

▶ Realizar anualmente o Congresso Municipal de Educação para discussão e reflexão sobre temas e práticas que contribuem para a formação 
de pessoas que tenham a leitura e a escrita como prática na sua vida escolar e cotidiana.

▶ Manter e ampliar parcerias que colaboram na formação continuada de professores e que tem por finalidade contribuir na formação inte-
gral do educando, oportunizando o estudo de temas diversos necessários ao exercício da cidadania , ampliar  possibilidades e meios para 
progredir no trabalho e estudos posteriores (PROERD, Televisando, Ler e Pensar, Energia e Você/Copel, Escola de Trânsito, Empreendedoris-
mo/SEBRAE, Saúde na Escola, JEM, JEEM, Maratona Intelectual/Rotary, Cine Unimed  e outros).

▶ Mobilizar os servidores municipais   para participação em programa de formação continuada em Governança Municipal a partir de março 
2019.

▶ Formação continuada através da participação no PROGRAMA VEM APRENDER.
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EFICIÊNCIA DA 
GESTÃO PÚBLICA

EIXO/CRITÉRIO:

META 34: 
Implantar plano de formação Continuada através de convênios com universidades e faculdades locais: Regulamentar 
convênios para garantir a formação continuada da equipe de colaboradores da Prefeitura Municipal

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

- - - SMARH SMARH - - Contínuo
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020*

1
Em relação a qualidade no atendimento ao cidadão, foi 
implantado o canal de atendimento 156, novo formato de 
comunicação com a prefeitura.

2.126 
atendimentos

20.993 
atendimentos

17.432 atendi-
mentos

14.335 atendi-
mentos

2 Número de atendimentos da Ouvidoria Geral 1.475 
atendimentos

1.409 
atendimentos

1.981 atendi-
mentos

1.882 atendi-
mentos

EFICIÊNCIA DA
GESTÃO PÚBLICA

EIXO/CRITÉRIO:

META 35: 
Estabelecer indicadores de qualidade na Administração Pública

*até 10/2020
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A Ouvidoria Geral do Município de Ponta Grossa é a porta de comunicação entre o cidadão e a Administração Pública Municipal.

▶ É instrumento de participação e exercício da cidadania, promove a transparência, assegura o acesso a informações e estimula a partici-
pação direta do cidadão na gestão pública, com vistas ao seu permanente e crescente aperfeiçoamento, sob a regência dos princípios con-
stitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

▶ A Ouvidoria não apenas realça direitos fundamentais do usuário – acesso à informação, controle adequado e qualidade do serviço público – 
como também respalda sua atuação ao atendimento das demandas da cidadania e à efetividade do respeito devido ao cidadão.
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EFICIÊNCIA DA 
GESTÃO PÚBLICA

EIXO/CRITÉRIO:

META 35: 
Estabelecer indicadores de qualidade na Administração Pública

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

- - -
Ouvidoria 
Geral do 

Município
SMARH - - - Contínuo
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1
Protesto das Certidões de Dívida Ativa – busca-se o au-
mento no número de protestos, pois este mostra-se como 
ferramenta de maior eficácia na cobrança das dívidas

5 282 164 11

2
Emissão de Certidões de Dívida Ativa – otimização das co-
branças administrativas – redução no número de certidões 
emitidas, para que, dessa forma, haja redução no número 
de processos judiciais

34.670 25.568 14.550 4.996

3
Notificação de cobrança de débitos de contribuintes inscri-
tos em Dívida Ativa via Diário Oficial Eletrônico – busca-se 
o aumento dos contribuintes notificados via Diário Oficial 
Eletrônico porque isso implique na redução de gastos com 
envio de correspondências e concomitantemente no au-
mento da receita tributária com os pagamentos

0 40.555 9.989 6.620

EFICIÊNCIA DA
GESTÃO PÚBLICA

EIXO/CRITÉRIO:

META 50: 
Eficientização da cobrança de tributos municipais com redução do estoque da dívida pública: Implantação de práticas 
objetivando a justiça fiscal
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

4
Notificação de contribuintes via correspondência AR – 
busca-se a redução de notificações via AR de contribuintes 
com débitos inscritos em Dívida Ativa, pois implica direta-
mente na redução de gastos com envio de correspondên-
cias

4.006 767 348 3

5
Número de processos iniciados eletronicamente – uti-
lização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ao invés 
de processo físico – redução de gasto com folhas, toners, 
cartuchos e materiais de escritório em geral

0 358 399 158

6
Tempo médio de tramitação do processo SEI no setor de 
Dívida Ativa – busca-se reduzir o tempo de tramitação do 
processo SEI no setor para que haja mais agilidade em 
todos os procedimentos

0 4 dias 18 hrs e 
24 min. 24 dias 14hrs 

36min e 8s.
23d 28m 51s

7
Número de Processo físicos gerados no setor de Dívida 
Ativa – busca-se a extinção do processo físico no setor, pois 
o SEI confere maior segurança e confiabilidade dos dados

186 141 28 -
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EFICIÊNCIA DA 
GESTÃO PÚBLICA

EIXO/CRITÉRIO:

META 50: 
Eficientização da cobrança de tributos municipais com redução do estoque da dívida pública: Implantação de práticas 
objetivando a justiça fiscal

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR)

RE-
SPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Protesto das Certidões 
de Dívida Ativa – bus-
ca-se o aumento no 
número de protestos, 
pois este mostra-se 
como ferramenta de 
maior eficácia na co-
brança das dívidas.

As medidas 
adotadas não 
implicam em 
custo ao erário, 
muito pelo 
contrário todas 
são gratuitas 
(SEI, protesto, 
Diário Oficial 
Eletrônico)

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

11

(A quantidade de protestos ficou abaixo da meta 
estipulada, pois somente com a atualização da base 
cadastral mobiliária e imobiliária do Município será 
possível implementar com eficácia o protesto das 

Certidões de Dívida Ativa.
Com a base cadastral defasada não é possível 

realizar os protestos das CDA’s, isso porque caso o 
sujeito passivo esteja incorreto ou o débito exigido 

não seja líquido e certo o acionamento do Município 
em ações de indenização por danos morais é imi-

nente, fato que acarretaria prejuízo ao Erário. Neste 
sentido, no ano de 2019 foram protestados cerca de 
164, somando R$42.635,74. Desse valor, foram pagos 

até a presente data R$
8.834,95, o que equivale a arrecadação de aproxi-

madamente 21%. Porém, foram protestados 38 ca-
dastros mobiliários de empresas enquadradas como 
MEI e, desta forma, foram requeridos seus cancela-
mentos, o que custou ao Município R$ 5.348,00 em 
taxas dos Cartórios de Protestos (situação contida 
no SEI05564/2019). Isso demonstra que o Protesto 

deve ser utilizado com cautela para evitar prejuízos 
ao Erário.)

Contínuo
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR)

RE-
SPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Emissão de Cer-
tidões de Dívida Ativa 
– otimização das co-
branças administrativas 
– redução no número 
de certidões emitidas, 
para que, dessa forma, 
haja redução no núme-
ro de processos judiciais

As medidas 
adotadas não 
implicam em 
custo ao erário, 
muito pelo 
contrário todas 
são gratuitas 
(SEI, protesto, 
Diário Oficial 
Eletrônico)

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

4.996

(A quantidade de CDA’s emitidas foi menor que 
a estimativa estipulada para o período, devido ao 
fato de que foram considerados, como base para 

emissão, os exercícios mais próximos da prescrição. 
Desta forma, os débitos que estavam na eminência 

da prescrição foram encaminhados
para a Execução Fiscal. Outra mudança, que fez 

com que o número de certidões diminuísse, foi com 
relação aos débitos dos cadastros Mobiliários, para 
os quais foram emitidas certidões apenas para os 

cadastros que efetivamente foram fiscalizados pelo 
setor do alvará, ou seja, apenas para aqueles que 

foram constatados “Ativa” pelos fiscais. Apesar des-
sas alterações, a arrecadação de 2020 comparada 

com o mesmo período de 2019, teve uma pequena 
diminuição. Em números totais das dívidas inscritas 

temos:
Ano: 2019 - Valor Principal:  R$ 18.427.864,84 -   Total 

Arrecadado: R$ 22.136.151,66
Ano: 2020 - Valor Principal:  R$ 18.552.494,00 -   Total 
Arrecadado: R$ 21.100.512,46 – valores obtidos pelo 

ticket #77511.
Vemos no quadro acima que o valor principal de 
2020 é maior que o de 2019, em contra partida, o 

total arrecadado é menor. Isso se deve em razão ao 
Programa Extraordinário de Recuperação Tributária).

Contínuo
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR)

RE-
SPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Notificação de co-
brança de débitos de 
contribuintes inscritos 
em Dívida Ativa via 
Diário Oficial Eletrônico 
– busca-se o aumento 
dos contribuintes noti-
ficados via Diário Oficial 
Eletrônico porque isso 
implique na redução 
de gastos com envio 
de correspondências 
e concomitantemente 
no aumento da receita 
tributária com os paga-
mentos

As medidas 
adotadas não 
implicam em 
custo ao erário, 
muito pelo 
contrário todas 
são gratuitas 
(SEI, protesto, 
Diário Oficial 
Eletrônico)

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

6.620

(Este item está diretamente ligado ao “item 2”. 
Muitos dos contribuintes já haviam sido notificados 
no diário oficial no final do ano de 2019, razão pela 
qual, no ano de 2020 houve uma diminuição nos 

números de notificações).

Contínuo
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR)

RE-
SPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Notificação de con-
tribuintes via corre-
spondência AR – bus-
ca-se a redução de 
notificações via AR de 
contribuintes com déb-
itos inscritos em Dívida 
Ativa, pois implica di-
retamente na redução 
de gastos com envio de 
correspondências.

RECURSO Próprio

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

3

(Objetivo superado com quantidade inferior 
à meta estipulada)

Contínuo

VALOR 
(R$) 4.791,55

Número de processos 
iniciados eletronica-
mente – utilização do 
Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) ao 
invés de processo físico 
– redução de gasto com 
folhas, toners, cartuchos 
e materiais de escritório 
em geral.

As medidas adotadas 
não implicam em custo 
ao erário, muito pelo 
contrário todas são 
gratuitas (SEI, protesto, 
Diário Oficial Eletrônico)

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

158

(Quase que a totalidade dos processos aber-
tos nesta DDA se referem ao envio de CDA’s 

para execução fiscal, ais quais interferem 
diretamente a quantidade de processos SEI 

abertos pela unidade. Como a quantidade de 
CDA’s emitidas foram menores que a meta, é 
lógico deduzir que a quantidade de proces-
sos SEI seria menor que a meta estimada).

Contínuo
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ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE 
(SETOR)

RE-
SPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE

ATINGIDA ANDAMENTO

Tempo médio de 
tramitação do processo 
SEI no setor de Dívida 
Ativa – busca-se reduzir 
o tempo de tramitação 
do processo SEI no 
setor para que haja 
mais agilidade em to-
dos os procedimentos.

As medidas adotadas 
não implicam em custo 
ao erário, muito pelo 
contrário todas são 
gratuitas (SEI, protesto, 
Diário Oficial Eletrônico)

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

23 dias 28 minutos e 51s.

(O tempo médio de tramitação dos proces-
sos foi muito maior que a média estimada, 

pois alguns processos foram remetidos para 
outras unidades permanecendo aberto na 

unidade para acompanhamento. Desta 
forma, é possível fazer o acompanhamento 

de forma mais efetiva. Existem outras formas 
de acompanhamento no SEI que poderiam 
ser utilizados para suspender a contagem 

de tempo dos processos em andamento na 
unidade).

Contínuo

Número de Processo 
físicos gerados no setor 
de Dívida Ativa – bus-
ca-se a extinção do 
processo físico no setor, 
pois o SEI confere maior 
segurança e confiabili-
dade dos dados.

As medidas adotadas 
não implicam em custo 
ao erário, muito pelo 
contrário todas são 
gratuitas (SEI, protesto, 
Diário Oficial Eletrônico)

Dívida 
Ativa

Dívida 
Ativa - -

Esta unidade não faz mais uso do 
processo físico para abertura de 

processos administrativos.

Encerra-
do

197Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020

INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Confecção e implantação de placas 
turísticas na região de Itaiacoca.

23 placas 
implanta-

das
Sem alterações

Foram instaladas no total 10 
placas de indicação de locali-
dades no sentido do Cerrado 
Grande, passando por Mato 
Queimado, Sete Saltos de 

Cima, Conceição, Roça Velha. 
Ainda no aguardo da fixação 

das placas do caminho partin-
do do Passo do Pupo para 

Biscaia, e Costalco além das 
localidades adjacentes.

Foram instaladas 18 novas plac-
as de indicação de localidades 

em Itaiacoca. No sentido sul 
(Campo Largo e PR 090), foram 
beneficiadas as comunidades 
de Cerrado Grande, Eleutério, 

Valentins, Mato Queimado, Sete 
Saltos, Palmital dos Pretos, Sete 

Saltos de Baixo, Conceição e 
Roça Velha. No sentido norte 

(sentido Castro), foram instala-
das placas nas comunidades de 
Ribas, Ferreira, Prudente, Lagoa 

dos Pontos, Bares Grande, 
Ribeirão da Cruz e Biscaia

2
Recuperação e implantação de 
placas turísticas no quadro urbano 
e rural.

Sem alter-
ações Sem alterações

Foram produzidas e instaladas 
20 novas placas de sinalização 

turística na área urbana em 
parceria com a AMTT, sob a 
coordenação do Supervisor 

de Operações Viárias, Sr. Joao 
de Almeida Cardoso Junior. 

Totalizou-se 70 novas placas de 
sinalização turística.

Sem alterações

TURISMO
EIXO/CRITÉRIO:

META 19:
Programa de Sinalização Turística
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Desenvolver e incluir projetos em programas públicos e privados de incentivo ao turismo e especificamente à captação de recursos para a 
sinalização turística, de forma a receber financiamentos para a realização de melhorias, revitalizações, restauros e ampliações. O Programa 
de Sinalização Turística da SeTur já foi inscrito na base do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, e 
atualmente encontra-se em análise da proposta. Estuda-se também a proposta de juntamente à iniciativa privada acelerar o processo de 
manutenção das placas de sinalização turística existentes nas áreas urbana e rural.
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TURISMO
EIXO/CRITÉRIO:

META 19:
Programa de Sinalização Turística

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Produzidas e instala-
das 18 novas placas de 
sinalização turística na 
região de Itaiacoca.

- - SETUR/
AMTT

Janeiro/ 
2020

Dezem-
bro/2020

Diretamente foram 
atingidas cerca 

de 8.000 pessoas. 
No entanto, toda a 
população de Pon-
ta Grossa se bene-
ficiou: aproximad-

amente 351.000 
pessoas.

Concluído 
o setor de 
Itaiacoca.
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Renovação do convênio com o Núcleo 
de Guias Sem alterações Realizada a renovação do con-

vênio com o Núcleo de Guias. Sem alterações. Sem alterações

2 Apoio na implantação de Empresa 
Receptur -

Realizada 06 reuniões com 
integrantes da Receptur para 

formatar a oferta de novos 
serviços.

Com o lançamento da Rota da 
Cerveja em maio de 2019, foi 

definido pela Associação dos Mi-
crocervejeiros que a Operadora 
Brazil Way é a representante do 
produto ofertado até o presente 
momento (fev 2020), podendo 
as demais agências também 

podem ofertar o produto.

Sem alterações.

3 Curso de Espanhol para a comuni-
dade -

Curso realizado em 18/06 a 
09/08 com 9 integrantes, sendo 

que 6 pessoas concluíram o 
curso.

Curso descontinuado em razão 
da ausência de interessados.

Curso descontin-
uado

4
Cursos de Qualificação para atendi-
mento na Praça de Alimentação da 
29º Münchenfest. 

-

Realizado Curso de Boas 
Práticas de Manipulação de 

Alimentos (17 a 21 de setembro) 
e de Culinária Alemã (24 a 28 
de setembro) com 20 partici-

pantes.

Curso descontinuado em razão 
da nova forma de contratação da 

gastronomia da Münchenfest.

Curso descontin-
uado

TURISMO
EIXO/CRITÉRIO:

META 20:
Programa de Incentivo ao trade receptivo
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

5
Apresentação de novo produto turísti-
co para o Município de Ponta Grossa 
com PressTrip - Caminhada por sítios 
arqueológicos – Projeto Arqueo-Trek-
king

-

Estimular e induzir novos 
produtos turísticos a população 

ponta-grossense e turistas 
mostrando em primeira mão 
a Imprensa para divulgação 

deste produto.

O projeto continua em anda-
mento com saídas pela região 

do Parque Nacional dos Campos 
Gerais, porém independente da 

atuação da SeTur.

Projeto em an-
damento, porém 
independente da 
atuação da Setur.

6 Projeto Conhecendo PG -

Estimular o ponta-grossense a 
conhecer os atrativos turísticos 
da cidade e divulgá-los, aten-
dendo principalmente escolas 
municipais e estaduais, asso-
ciações e entidades de classe.

Formatação de novos roteiros 
com outros atrativos turísticos 

para a visitação do projeto.

Projeto suspenso 
em 2020 em razão 
da pandemia do 

novo Corona vírus

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ Para a realização do Curso Espanhol para a Comunidade foi efetivado convênio com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, de modo 
que os discentes da instituição ministraram as aulas dos cursos, e através de parceria com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial 
de Ponta Grossa, a mesma dispôs de salas à Fumtur para acomodar os alunos para um melhor aprendizado. O passeio de presstrip durou 
cerca de três horas e contemplou a visita ao Morro do Castelo e Abrigo Sob Rocha Cambiju – situados na Fazenda Conquista (Cachoeira da 
Mariquinha), que apresentam pinturas rupestres de cerca de 10 mil anos e são reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan) . Já o Projeto Conhecendo PG é um serviço gratuito e oferece cinco roteiros para escolha, sendo: religioso, industrial, 
histórico-cultural, natural e alternativo. Para isso, é disponibilizado um ônibus, cedido pela Viação Campos Gerais , duas vezes por semana
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

 (terças e quintas-feiras) com saídas dos endereços dos grupos agendados em direção aos atrativos turísticos. O passeio dura cerca de quat-
ro horas e é acompanhado por profissionais do segmento e acadêmicos do curso de Turismo da UEPG, acompanhando e apresentando as 
características de cada local.

▶ Realização: Fundação Municipal de Turismo, Viação Campos Gerais (VCG), Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau e Curso de Turismo da 
UEPG.

▶ Roteiros que compõem o Projeto:
- Religioso: 
Roteiro 1: Mosteiro da Ressurreição, Casa do Divino e Catedral.
Roteiro 2: Mosteiro da Ressurreição e Paróquia São Sebastião.

- Industrial: 
Roteiro 1: Beaulieu do Brasil – Fábrica de Carpet: em torno de 2 horas de visitação.
Roteiro 2: Henneiken – Cervejaria: em torno de 3 horas de visitação. 

- Histórico-Cultural: 
Roteiro 1: Praça Marechal Floriano Peixoto, Proex, Museu Campos Gerais e Bilbioteca Pública Municipal Bruno Enei.
Roteiro 2: Museu Campos Gerais, Casa da Memória e Bilbioteca Pública Municipal Bruno Enei.
Roteiro 3: Museu Campos Gerais, Casa da Memória e Mansão Villa Hilda.
Roteiro 4: Reservatório Botuquara da SANEPAR, Museu Campos Gerais e Praça Marechal Floriano Peixoto.
Roteiro 5: Praça Marechal Floriano Peixoto, Proex, Casa da Memória e Reservatório Botuquara da SANEPAR.
Roteiro 6: Bilbioteca Pública Municipal Bruno Enei, Casa da Memória e Mansão Villa Hilda.
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LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

- Natural: Adega Porto Brazos 
- Alternativo: 
Roteiro 1 - Adega Porto Brazos e mais algum atrativo histórico-cultural.
Roteiro 2 - Mosteiro da Ressurreição e mais algum atrativo histórico-cultural. 

▶ As próximas ações da SeTur buscam dar continuidade aos trabalhos de divulgação de novos produtos turísticos através de convites à im-
prensa e mídias de turismo, apoiar e divulgar os trabalhos realizados pela Receptur e também realizar oficinas com a iniciativa privada, com 
pesquisadores e especialistas em Turismo, de forma a identificar as ações que julgam prioritárias para a atividade turística no município. 
Projeta-se ainda a elaboração de um plano de promoção turística, marketing e comunicação inovadores, integrados e voltados para a cap-
tação de turistas brasileiros e internacionais na conformação de produtos e serviços oferecidos. Ademais, busca-se estreitar relações no que 
tange às propriedades rurais do município, apoiando e incentivando produtores agrícolas a desenvolver atividades relacionadas ao turismo 
em sua propriedade, possibilitando, além de comercializar a matéria in natura, disponibilizar hospedagem, alimentação e entretenimento.

Eventos realizados em 2019:

16 eventos:

5º Fuja da Folia - Encontre-se na Natureza 2019; 1º Congresso Gastronômico de Ponta Grossa; 3º Salão de Turismo dos Campos Gerais; Con-
curso da Rainha da 41ª EFAPI - Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Ponta Grossa; Münchenfest 2019; Feira da Estação 
(feira de artesanato); Natal Iluminado 2019;
Eventos contemplados pela Lei nº 12.066/2014 de incentivo a eventos geradores de fluxo turístico: Congresso Internacional de Adminis-
tração, Etapa Nacional de Tênis, VI Reunião Paranaense de ciências do Solo,  Aquecendo Ponta Grossa – Circuito 4 Estações, Ponta Grossa 
em Folhas - Circuito 4 Estações, Ponta Grossa em Flores - Circuito 4 Estações, Playoff 2019 – Liga Nacional de Tiro ao Prato, Rodeio dos Ro-
deios, 32º Festival Universitário da Canção – FUC, 47º Festival Nacional de Teatro – FENATA.
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TURISMO
EIXO/CRITÉRIO:

META 20: 
Programa de Incentivo ao trade receptivo

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Projeto suspenso em 
2020 em razão da pan-
demia do novo Corona 
vírus.

- -

Secretaria 
Municipal 

de Turismo, 
UEPG e 

VCG

- - - -
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INDICADORES

METAS REALIZADAS

2017 2018 2019 2020

1 Manutenção de estradas rurais com patrolamento, 
cascalhamento e compactação das vias

Patrolamento: 
150 km;

Cascalhamento: 
240 cargas

Patrolamento: 
250km;

Cascalhamento: 
300 cargas

253 cargas de 
cascalhamento 
e 474,2 km de 
patrolamento.

Patrolamento: 
400 km;

Cascalhamento: 
550 cargas

TURISMO
EIXO/CRITÉRIO:

META 21: 
Desenvolvimento de Turismo Rural com Melhoria dos Acessos

LINHA DE AÇÃO (diretrizes, ações, programas e intervenções estratégicas)

▶ A SeTur solicita e indica à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento os trechos de estradas para serem realizadas obras 
de patrolamento, cascalhamento e compactação. Entre as estradas já beneficiadas estão as de Alagados, Taquari, Guaragi, Faxinal Grande, 
São Jorge, Bocaina, Uvaia, região da Fazenda Rio Bonito/Vila Velha, Kalinoski, Colônia Gestrudes, Colônia Dourados, Cerâmica São Sebastião 
entre diversas outras.
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TURISMO
EIXO/CRITÉRIO:

META 21: 
Desenvolvimento de Turismo Rural com Melhoria dos Acessos

ACOMPANHAMENTO ANUAL

DESCRIÇÃO QUANTO (CUSTO) ONDE (SETOR) RESPONSÁVEL INÍCIO FIM QUANTIDADE
ATINGIDA ANDAMENTO

Manutenção de estra-
das rurais com patrola-
mento, cascalhamento 
e compactação das vias.  
Através dos trabalhos 
da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, são 
realizadas benfeitorias 
de patrolamento, cas-
calhamento e com-
pactação das estradas 
rurais de Ponta Grossa.  
As estradas beneficia-
das em 2020 foram as 
das comunidades de 
Guaragi, Uvaia, Periqui-
tos e parte de Itaiacoca.

RECURSO Próprio

Departa-
mento de 
Turismo/ 
Departa-
mento de 

Agricultura 
e Pecuária

SeTur/ 
Departa-
mento de 

Agricultura 
e Pecuária

Janeiro Dezembro 8.000 
pessoas

Em an-
damento 
durante o 
ano todo

FONTE 01000

DESCRIÇÃO Livre

VALOR (R$) 2.000.000,00
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