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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Plano de Ação para Atendimento à Criança e ao
Adolescente para 2014-2017, destinado à promoção da qualidade de vida, à proteção
e ao desenvolvimento da criança e do adolescente.
O Plano de Ação para Atendimento à Criança e ao Adolescente para 2014-2017 está
em sintonia com os princípios da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente, dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, com as
diretrizes gerais da Política de Desenvolvimento Social do Município – Lei Municipal
nº 11.266/04 e com a Instrução Normativa nº 36/09, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná.
Para a realização do referido plano, inicialmente foi instituído um grupo de trabalho
intersetorial, em razão de diversas secretarias e órgãos municipais estarem
envolvidos em ações voltadas às crianças e aos adolescentes. Participaram da
elaboração as Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Defesa Social, Esporte,
Lazer e Juventude, Abastecimento, Fundação de Assistência Social e Fundação
Cultural de Curitiba, além da Secretaria Municipal da Mulher e da Secretaria Especial
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo estas políticas transversais, visando à
implementação de políticas públicas de proteção integral para crianças e
adolescentes.
O Plano de Ação para Atendimento à Criança e ao Adolescente para 2014-2017
contempla uma perspectiva intersetorial, possibilitando o atendimento integral da
criança e do adolescente.
O referido plano está também em conformidade com o Plano de Governo 2013-2016,
onde se busca uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas, pois a
cidade que queremos se orienta pelos princípios do desenvolvimento sustentável, que
será alcançado através de planejamento e gestão integrados e com maior
participação da sociedade.
O Plano de Governo 2013-2016 está estruturado em quatro dimensões estratégicas:
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano e
Ambiental e Governança Participativa e essas dimensões estão compostas por 12
programas de governo.
Em síntese, as dimensões estratégicas buscam os seguintes resultados:
•

Desenvolvimento Social: Garantir o acesso aos direitos, visando à redução
das desigualdades sociais, culturais, econômicas e territoriais e contribuir com
um desenvolvimento humano que eleve a qualidade de vida, na direção de
novos patamares de civilidade.

•

Desenvolvimento Econômico: Fortalecer a imagem da cidade como
ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e ampliar parcerias
estratégicas para fins de desenvolvimento econômico do Município.
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•

Desenvolvimento Urbano e Ambiental: Garantir mobilidade urbana e
metropolitana de qualidade na cidade, priorizando o transporte coletivo,
melhorar a qualidade do espaço urbano com um planejamento unificado e
articulado com a metrópole e promover o desenvolvimento sustentável,
incentivando a inclusão social associada à manutenção do meio ambiente
equilibrado.

•

Governança Participativa: Ampliar e estimular a participação da sociedade
nos diversos canais de comunicação pública municipal, aperfeiçoar os
instrumentos de gestão e a capacidade de atendimento das demandas da
população e dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

O Plano de Ação para Atendimento à Criança e ao Adolescente para 2014-2017 é
fruto de uma profunda reflexão que, em última análise, pretende melhorar cada vez
mais a cidade no sentido de que seja porto seguro e caminho de vida para suas
crianças e adolescentes. O passado ensina e o futuro se delineia na medida dos
esforços comuns empreendidos no presente, já.
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I.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE CURITIBA

Mais da metade da população do planeta vive em áreas urbanizadas, consolidando as
cidades como habitat preferencial da humanidade. O espaço físico ocupado e
transformado tem a força de um ímã que aglomera contingentes cultural e
socialmente distintos, que compartilham cotidianamente o mesmo território.
Curitiba é um desses territórios, dinâmico e de grandes oportunidades. Por isso, hoje,
mais do que nunca, nossa cidade precisa de uma estratégia para enfrentar os
desafios que se impõem cotidianamente a uma metrópole.
As cidades bem sucedidas são aquelas que resolvem seus problemas com
determinação, que conhecem suas potencialidades e enfrentam seus desafios com
ousadia. Essa é a história de Curitiba no passado e que precisa voltar a ser no
presente.
A seguir apresentam-se, brevemente, alguns indicadores considerados importantes
para se conhecer a conformação da cidade, à luz de dados sobre população,
habitação, renda e trabalho, saúde e educação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE 2010, compilados e publicados pela Secretaria
Municipal da Educação de Curitiba no ano de 20121 .

1. POPULAÇÃO
Curitiba, capital do Estado do Paraná, pólo da Região Metropolitana, concentra uma
população de 1.751.907 habitantes, sendo 57,46% naturais da capital. Somado à
população dos municípios que compõem o primeiro anel metropolitano2, o aglomerado
urbano representa 91,18% da população total da Região Metropolitana de Curitiba RMC composta de 29 municípios onde vivem 3.218.109 habitantes.
Para além das fronteiras municipais, foi observado o crescimento das áreas
periféricas internas de Curitiba, principalmente nos bairros da região sul da cidade.
Segundo o IBGE, a cidade teve um acréscimo na sua população de 10,4%, ou seja,
de 164.592 habitantes no período 2000 - 2010. Dos 75 bairros da cidade o maior
crescimento populacional se deu no bairro Campo de Santana, com taxa média de
crescimento anual de 13,77% (incremento de 19.322 habitantes), influenciado
principalmente por programas habitacionais de interesse social ofertados pelo
município.
A seguir apresentam-se os mapas com os municípios da RMC (MAPA 1) e Taxa
média de crescimento anual da população segundo os bairros e administração
regional de Curitiba – 2000/2010 (MAPA 2).
1

PMC – Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, dez.2012. Resultados das Avaliações do SAEB e IDEB 2005 – 2011:
contexto socioeconômico e desempenho dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.
Composto pelos municípios limítrofes ao polo, com 1.300.886 habitantes, que, numa mancha contínua de ocupação, formam
com Curitiba um fato urbano único (Ipardes). Os municípios que compõem o Primeiro Anel são: Almirante Tamandaré, Araucária,
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São
José dos Pinhais.
2
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MAPA 1- REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 2013
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Nas últimas décadas, a pirâmide etária de Curitiba passou por um intenso processo
de transformação. O contingente populacional constituído pela faixa etária de 0 a 14
anos representa 20% da população; os jovens de 15 a 29 anos representam 27% da
população; os adultos com idade de 30 e 59 anos representam 42%; a população
idosa, de 60 anos ou mais, representa 11%. Na última década, observa-se uma
tendência de crescimento da população idosa, concentrando-se na área central da
cidade e nos bairros próximos ao centro tradicional.
Diariamente, Curitiba recebe um número significativo de pessoas que habitam as
cidades do seu entorno, oriundas principalmente dos municípios do primeiro anel, e
que aqui realizam suas necessidades de trabalho, estudos e serviços urbanos e
sociais.

FIGURA 1 – INFOGRÁFICO POPULAÇÃO EM CURITIBA
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

2. HABITAÇÃO
Uma das condições determinantes para a qualidade de vida da população é a
moradia adequada. “Um domicílio pode ser considerado satisfatório quando apresenta
um padrão mínimo de aceitabilidade dos serviços de infraestrutura básica, além de
espaço físico suficiente para seus moradores” (IPPUC, 2010).
Em Curitiba, segundo o Censo Demográfico 2010, os domicílios particulares
permanentes definidos como construídos “para servir exclusivamente à habitação e
que, na data de referência (31 de julho de 2010), tinham a finalidade de servir de
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moradia a uma ou mais pessoas”, somam 575.899 unidades. Mais de 99% desses
domicílios possuem condições adequadas de saneamento como banheiro exclusivo
no domicílio, abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede
geral de esgoto ou pluvial, lixo coletado e energia elétrica. A média de habitantes por
domicílio vem decrescendo nos últimos dez anos alcançando em 2010 uma média de
3,0 habitantes.
Em geral, as cidades com maior concentração populacional estão mais expostas às
invasões e aos assentamentos irregulares (aglomerados subnormais) 3, geralmente
localizados em fundos de vales, margens de rios e em áreas de preservação
ambiental oferecendo riscos à saúde e segurança de seus ocupantes.
No município de Curitiba, 9,28% da população (162.679 habitantes) residem em
habitações subnormais (invasões e assentamentos irregulares) que representam
8,12% das moradias (46.806 domicílios) consideradas pequenas e precárias. No
período 2000 - 2010 a taxa de crescimento anual de domicílios e população nas áreas
de aglomerados subnormais são inferiores às taxas do município.
Nos últimos anos, foram implementadas ações voltadas à urbanização e
regularização fundiária nas áreas com características subnormais, como as parcerias
com a iniciativa privada e a adesão aos programas federais na implantação de
unidades habitacionais de interesse social. A ampliação na oferta de habitação para
as famílias de baixa renda, segmento social em que o déficit de moradias é maior,
tem sido constante no âmbito da política habitacional do município.

Os aglomerados subnormais podem se enquadrar, observados os critérios de padrões de urbanização e/ou de precariedade de
serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: invasão, loteamento irregular ou clandestino, e áreas invadidas e
loteament os irre gula res e c l andes tinos regulari za dos em período rece nt e (IBGE – Cens o D emográfic o 2010
– Aglomerados s ubnormais - primeiros result ados ).
3
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FIGURA 2 – INFOGRÁFICO INFRAESTRUTURA DO DOMICÍLIO EM CURITIBA
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2000 e 2010
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

3. RENDA E TRABALHO
Devido ao seu perfil dinâmico e índices socioeconômicos historicamente superiores à
média de boa parte das capitais brasileiras, a cidade de Curitiba, nos últimos anos,
vive um crescimento na construção civil e no setor de serviços, mesmo nos meses de
desaceleração econômica e apresenta saldo positivo na geração de empregos
formais. Serviços, comércio e construção civil são os setores que mais se destacam,
ao longo do ano de 2012, na geração de empregos, quando comparados às demais
capitais da região sul.
O avanço da formalização do emprego indica a melhora da qualidade dos empregos
gerados. O trabalhador com carteira assinada pode usufruir de modo completo das
políticas sociais disponíveis, com destaque para o sistema previdenciário. Além disso,
o trabalhador inserido no emprego formal pode acessar o sistema de créditos e
planejar o consumo de bens individuais e coletivos.
Segundo o IBGE, no ano de 2010 o rendimento mensal domiciliar per capita nominal
em Curitiba tem valor médio de R$ 1.273,00. A razão entre o valor médio do
rendimento mensal total nominal de homens e mulheres é de uma vez e meia, isto é,
o valor médio recebido pelos homens é de R$ 2.426,00 e pelas mulheres R$
1.607,00.
A elevação do salário mínimo e dos salários médios, os programas de
complementação de renda e outros, aliados ao desempenho econômico, permitem a
ascensão de amplas parcelas da população, que chegam a compor novos substratos
sociais, habilitados ao mundo do consumo de bens duráveis, como automóveis,
eletrodomésticos e computadores entre outros.

FIGURA 3 – INFOGRÁFICO RENDA EM CURITIBA
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações
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A renda per capita média de Curitiba cresceu 79,99% nas últimas duas décadas,
passando de R$878,39 em 1991 para R$1.581,04 em 2010.
O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas é de R$ 2.359,23. Entre
os homens, o rendimento é de R$ 2.881,13 e entre as mulheres de R$ 1.823,24,
apontando uma diferença de 58,02% maior para os homens. A distribuição desigual
pode ainda ser observada em outros aspectos: a cidade possui um dos maiores
Índices de Desenvolvimento Humano Municipal 0,823 e, paralelamente, um Índice
Gini (que mede a desigualdade social) de 0,55%, a mesma média de 1991 (este
índice teve um aumento em 2000 – 0,59%). No Brasil este índice é de 0,526 no
mesmo período.
Conforme dados do último Censo, 16.937 pessoas se encontram em situação de
extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso
significa que 1,0% da população municipal vive nessa situação.
Aproximadamente 38% dos extremamente pobres do município têm de 0 a 17 anos
de idade, sendo 5.752 na faixa etária de 0 a 14 anos e 739 no grupo de 15 a 17 anos.
Em relação à população com mais de 60 anos de idade são 2.933 pessoas nessa
situação.
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GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EXTREMAMANTE POBRE POR
FAIXA ETÁRIA EM CURITIBA
FONTE: MDS/Dados Municipais

Considerando-se a população em extrema pobreza com mais de 15 anos de idade,
9% são analfabetos (1.008 pessoas), sendo 476 chefes de domicílio.
Aproximadamente 56% das crianças extremamente pobres na faixa etária de 0 a 3
anos não freqüentam creche (904 crianças) e 35% entre 4 e 5 anos de idade (224
crianças) estão fora da escola. No grupo de 6 a 14 anos de idade 1,7% não frequenta
a escola (59 crianças) e, entre os jovens de 15 a 17 anos extremamente pobres,
26,5% (196 jovens) também estão fora da escola.ê
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Quanto à situação dos domicílios em situação de extrema pobreza, 2.753 (16,3%)
não tem acesso a rede de esgoto ou fossa séptica.
Atualmente contabilizamos 2.604 famílias em situação de extrema pobreza
acompanhadas pelos serviços da FAS – Fundação de Ação Social em Curitiba.
Essas famílias são prioritárias para atendimento em todos os serviços da assistência
social.

4. SAÚDE
Em Curitiba, os indicadores clássicos de saúde revelam melhora na qualidade de
vida, influenciada pelas condições de infraestrutura da cidade, pelos programas de
promoção à saúde, às mudanças de hábitos e estilos de vida da população.
A carta de Ottawa defende que “... a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento
social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de
vida... é construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela
capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria
vida e pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção de
saúde por todos os seus membros” (I Conferência Internacional de Promoção de
Saúde, 1986).
A esperança de vida ao nascer para os curitibanos, em 2010, era de 77 anos, o que
representa um incremento de 4 anos na última década. A análise da evolução da
estrutura etária revela um processo de transformações com declínio da natalidade e
redução da mortalidade, resultando no aumento da expectativa de vida no município,
e consequente incremento nas parcelas mais idosas da população. Segundo dados
do IBGE, em 2010 os idosos passaram a representar 11,3% do total da população,
com maioria do sexo feminino (52% da população total). A sobrevida das mulheres é
8,7 anos maior quando comparada à dos homens.
A taxa de fecundidade total em Curitiba (total de filhos de todas as mulheres em idade
fértil) varia de 1,96, em 2000, para 1,63 filhos por mulher, em 2010. A partir de 2003
houve pouca variação no número absoluto de nascidos vivos, com uma tendência de
redução na taxa de natalidade, alcançando, em 2011, 14,3 nascidos vivos para mil
habitantes.
No período de 1996 a 2011 verifica-se redução da mortalidade por doenças do
aparelho circulatório e respiratório e doenças infecciosas e parasitárias. Por outro
lado, ocorreu elevação nas taxas de mortalidade por neoplasias e doenças
endócrinas (devido ao diabetes), de maneira compatível com o envelhecimento da
população. As causas externas (acidentes e violências), que até 2001 apresentavam
tendência de redução, apresentaram crescimento até 2006, estabilizando-se em
níveis semelhantes ao início do período avaliado.
Entre as doenças não transmissíveis, verifica-se queda da mortalidade por câncer de
colo de útero, dado o diagnóstico precoce e tratamento oportuno (redução de óbitos,
de 5,3 em 2006, a cada 100 mil mulheres, para 3,8 em 2011).
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É expressiva a redução da mortalidade infantil, que a partir de 2008 alcança taxas
abaixo de 10 óbitos e, em 2011, 8,71 óbitos (por mil nascidos vivos) a menor taxa já
alcançada pelo município. Tais resultados refletem, além de melhores indicadores
sociais no município, as ações integradas do Sistema Único de Saúde na atenção
materno-infantil, destacando-se alguns indicadores do Programa Mãe Curitibana, tal
como captação precoce para o pré-natal: 84% das gestantes iniciam o
acompanhamento antes do 4º mês de gestação; número médio de 7,93 consultas por
gestante acompanhada (o Ministério da Saúde preconiza no mínimo 7); e redução da
gravidez na adolescência (de 19,3% das gestantes em 1999, para 14,2%, em 2010).
Dados do Levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal 2010 (SB Brasil) apontam
que, em Curitiba, cerca de 44% das crianças (5 a 12 anos) não apresentam dentes
comprometidos por cárie. A análise da série histórica da média de dentes
permanentes cariados, perdidos, obturados (CPO-D), aos 12 anos, mostra queda nas
últimas décadas, mantendo-se abaixo de 2,0, sem diferença estatística significativa
entre os índices de 2003 e 2010.

FIGURA 4 – INFOGRÁFICO SAÚDE EM CURITIBA
FONTE: SMS/Centro de Epidemiologia
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

5. EDUCAÇÃO
A educação é um dos fatores determinantes da qualidade de vida da população, com
impacto no trabalho, economia, pobreza, crescimento populacional, participação
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política, índices de saúde e expectativa de vida, entre outros. Os indicadores que
seguem possibilitam contextualizar a situação educacional no município.
A taxa de alfabetização da população com idade de 15 anos ou mais em 2000 era de
96,6% (1.152.149), passando, em 2010, para 97,9% (1.372.108). Na análise por
condição no domicílio e gênero, a taxa de alfabetização dos responsáveis pelo
domicílio, do sexo masculino, é 98,6% e dos cônjuges do sexo feminino, 98,2%.
Desde o ano de 2007, Curitiba integra o conjunto de cidades brasileiras que
receberam do Ministério da Educação (MEC) o Selo de Cidade Livre do
Analfabetismo, com taxa de 2,13%, segundo o IBGE (Censo Demográfico 2010).
Em 2010, 543.203 pessoas frequentavam escola ou creche em Curitiba, o equivalente
a 31% da população residente, percentual que se mantém desde 2000. O percentual
das pessoas que nunca frequentaram escola apresenta redução de 9,51% para
5,28%, no período 2000-2010.
Na análise do total de população residente que frequentava escola ou creche, por
grupos de idade, observa-se de 2000 para 2010, crescimento do percentual em
praticamente todas as faixas etárias, destacando-se o aumento da frequência da
população de 0 a 3 anos, que salta de 18,39% para 39,48% (mais que o dobro), e das
pessoas de 20 anos ou mais, de 39,85% para 45,57%. O grupo de 18 ou 19 anos
apresenta queda no percentual de pessoas freqüentando escola, de 54,64% para
51,54%.
A distribuição percentual da população que frequentava escola ou creche, por grupos
de idade e por tipo de curso, também se altera de 2000 para 2010. No tocante aos
grupos de idade, verifica-se crescimento da participação da população de 0 a 6 anos,
que salta de 13,90% para 17,06%, bem como das pessoas de 25 anos e mais, de
11,27% para 18,70%.
Em relação ao tipo de curso, destaca-se o aumento da participação dos que
frequentavam creche e pré-escola, de 12,15% para 16,42%, e dos que frequentavam
curso superior de graduação, mestrado e doutorado, de 14,85% para 23,40%.
O nível de instrução da população de 10 anos ou mais em Curitiba aumenta. De 2000
para 2010 diminui o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental
incompleto, de 41,66% para 31,69%; e com fundamental completo e médio
incompleto, de 46,50% para 17,70%. Por outro lado, cresce de 11,34% para 49,92% o
percentual de pessoas com maiores níveis de instrução (médio completo a superior
completo).
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FIGURA 5 – INFOGRÁFICO EDUCAÇÃO EM CURITIBA
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2010
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

FIGURA 6 – INFOGRÁFICO FREQUENCIA À ESCOLA EM CURITIBA
FONTE: IBGE/CENSO DEMOGRÁFICO 2000 e 2010
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações
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II.

PLANO PLURIANUAL 2014-2017

A participação da população na elaboração do PPA 2014 - 2017 ocorreu por meio das
Consultas Públicas e Debates Públicos convocados pelo Edital nº 03, publicado no
Diário Oficial nº 118 de 24 de junho de 2013, que se destinou à elaboração da
Proposta da Lei Orçamentária Anual- LOA, exercício 2014 e do Plano Plurianual
2014-2017.
A consulta pública se constitui no instrumento para o cumprimento da Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Plano Plurianual – PPA da cidade de Curitiba, referente ao quadriênio 2014-2017,
consolida a visão estratégica, participativa, territorializada e intersetorial da atual
gestão. Como principal instrumento de planejamento, traça as metas e objetivos de
médio prazo com base no programa de governo submetido aos cidadãos de Curitiba
no pleito de 2012.
Para fazer frente aos desafios econômicos e sociais que se impõem à metrópole
Curitiba, o PPA está fundamentado em quatro dimensões estratégicas e 12
programas integrados, os quais têm como diretrizes a melhoria do padrão de vida
(segurança alimentar, saúde, educação, desporte, lazer, cultura e segurança),
qualidade ambiental (meio ambiente, saneamento, habitação, planejamento urbano e
mobilidade), redução da pobreza (assistência social, trabalho, emprego e renda, e
desenvolvimento econômico) e a qualidade da administração pública com a
participação da sociedade.
As Dimensões Estratégicas visam:
•

Desenvolvimento Social: Garantir o acesso aos direitos, visando à
redução das desigualdades sociais, culturais, econômicas e territoriais e
contribuir com o desenvolvimento humano que eleve a qualidade de vida,
na direção de novos patamares de civilidade.

•

Desenvolvimento Econômico: Fortalecer a imagem da cidade como
ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e ampliar parcerias
estratégicas para fins de desenvolvimento econômico do Município.

•

Desenvolvimento Urbano e Ambiental: Garantir mobilidade urbana e
metropolitana de qualidade na cidade priorizando o transporte coletivo,
melhorar a qualidade do espaço urbano com um planejamento unificado e
articulado com a Metrópole e promover o desenvolvimento sustentável,
incentivando a inclusão social associada à manutenção do meio ambiente
equilibrado.

•

Governança Participativa: Ampliar e estimular a participação da
sociedade nos diversos canais de comunicação pública municipal,
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aperfeiçoar os instrumentos de gestão e a capacidade de atendimento
das demandas da população e dar transparência à aplicação dos
recursos públicos.
Os objetivos da Dimensão Desenvolvimento Social se configuram como uma resposta
da presente gestão, no que tange à mobilização de todos os órgãos da administração
pública direta e indireta, para atuação transversal e compromisso das ações na
erradicação da extrema pobreza, na diminuição da condição da pobreza, na redução
das ocorrências de violações de direitos humanos.
As vulnerabilidades e riscos sociais afetam o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes e suas famílias, o que justifica a expansão e a qualificação da rede de
atendimento das políticas de proteção social visando o desenvolvimento social e a
promoção de direitos humanos de forma articulada entre o poder público e a
sociedade.
A estrutura do PPA 2014-2017 com as quatro dimensões, os doze programas,
respectivos objetivos e órgãos da administração municipal envolvidos apresentam-se
no quadro 1.
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QUADRO 1 – PROGRAMAS TEMÁTICOS DO PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

^EsK>s/DEdK
KEND/K
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/DE^K

WZK'ZD

K:d/sK

KKZ͘

KZ'K^EsK>s/K^

ϭ͘

WZK'ZDhZ/d/D/^
,hDE

Fortalecer políticas de proteção social e de promoção dos direitos humanos, visando à erradicação da extrema pobreza, à
construção de relações igualitárias e solidárias e no desenvolvimento social nos territórios de Curitiba.


&^

^D^͕^WĐ͕K,͕^D͕
^D>:͕&͕^D^͕^DD͕
^DĞ^Dd

Ϯ͘

WZK'ZDhZ/d/D/^
^'hZ

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

^D^

^D^͕^D͕^DD͕^dZE͕
''/͕^D>:͕Ğ^WĐ͘

WZK'ZDhZ/d/D/^
^j

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

^D^

ϰ͘

WZK'ZDhZ/d/D/^
hK

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

^D

ϱ͘

WZK'ZDhZ/d/D/^
EhdZ/K

Contribuir para a melhoria da situação de segurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável de Curitiba.
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^D͕^DD͕^D͕^DD
Ğ^D
/WWh͕^DKW͕^D͕^D^͕
^D^͕&^͕^DD͕^WĐ͕
^D>:͕&͕/DW͕^DZ,͕
^dZEĞ^DD

^D

^D͕^D^͕&^^D>:

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

&

^D>:͕dhZĞ^KW

WZK'ZDWKZd>K
&hdhZK

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

^D>:

hZ/d/Z/d/s

Reposicionar a cidade de Curitiba no patamar das principais cidades inovadoras e criativas e desenvolver a economia
verde e criativa, aproveitando melhor os recursos e fomentando as competências e o empreendedorismo local.






&^͕^WĐ͕^D͕^D^͕
&͕^D^͕^DD͖^D͖
^Dd͖͖d/Ğ/WWh

dhZ͕ &͕ ^Dd͕ ^/d Ğ
hZ/d/^



26

(continuação)

'KsZEE
WZd//Wd/s

^EsK>s/DEdKhZEK
D/Ed>

/DE^K

WZK'ZD

K:d/sK

KKZ͘

KZ'K^EsK>s/K^

Melhorar a qualidade do espaço urbano com um planejamento unificado e articulado com a Metrópole.

/WWh

^Dh͕K,͕^DD͕
^DDĞhZ^

ϭϬ͘ DK/>/hZE
/Ed'Z

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

/WWh

hZ^͕^dZE͕^DKW͕^'D͕
^DD͕^/dĞ^WĐ


ϭϭ͘ hZ/d/D/^sZ

Promover o desenvolvimento sustentável, incentivando a inclusão social e associando-o à manutenção do meio
ambiente equilibrado e articulado com os municípios da região.

^DD

K,͕^DD͕^DKW͕
^D^͕^D^Ğ^'D

/DW

/^͕/WD͕W'D͕^W>E͕
^ZKD͕^Z/E͕^'D͕^/d͕
^D͕^D^͕^D&Ğ^DZ,


ϵ͘

hZ/d/DdZMWK>

ϭϮ͘ hZ/d/WZd//Wd/s

Aperfeiçoar a capacidade de atendimento às demandas da população e os canais de comunicação com a sociedade.

ELABORAÇÃO: SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Gestão



27

É importante destacar que nas políticas transversais – mulher, pessoas com
deficiência, criança, jovem e idoso – cabe aos governos locais, uma vez que
estão mais próximos aos clamores da população, a implementação de ações
para superar a exclusão social desses grupos visando à construção de
relações igualitárias, solidárias, democráticas e justas.
No presente documento serão destacados os programas da Dimensão
Desenvolvimento Social onde se concentram as ações da saúde, educação,
assistência social, nutrição, cultura, esporte e lazer e juventude e defesa social
voltadas para a criança e o adolescente. O Orçamento Criança e Adolescente OCA ganha centralidade na Dimensão Desenvolvimento Social para fins de
alocação dos recursos orçamentários, atendendo ao princípio da prioridade
absoluta.
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III.

AS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E OS PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS DE GOVERNO NA DIMENSÃO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Constituição de 1988 define um novo pacto federativo na construção do
Estado Democrático de Direito, implicando o poder público e a sociedade no
desenvolvimento de políticas públicas, aliadas aos objetivos de justiça social.
Assim, a previsão de mecanismos de participação e de controle democrático
redireciona as instituições públicas e privadas na construção de um sistema
universal de proteção social, na contramão de programas que reduzem o papel
estratégico do Estado e atendem essencialmente aos objetivos do mercado.
A partir de diretivas e princípios Constitucionais como a descentralização
político-administrativa e a participação popular, em sintonia com documentos e
normativas internacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.
8.069) posiciona crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, como
pessoas em desenvolvimento, sendo dever do Estado, da família e da
sociedade a garantia da proteção integral. Preconiza, ainda, o princípio da
prioridade absoluta na formulação de políticas públicas.
Uma das reformas mais importantes na esfera pública do Estado, na
construção de um sistema universal, redistributivo de renda e riqueza, foi a
regulação e implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O
direto à assistência social assegurado na Constituição Federal de 1988 e
regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social, é orientado por diretrizes
fundamentais como a descentralização com participação popular.
Em 2004 iniciou-se um processo de unificação federativa, com ampliação
progressiva de recursos, de uma ampla e territorializada rede de serviços e
benefícios de assistência social. O Programa Bolsa Família, os Centros de
Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializados,
além das entidades vinculadas ao SUAS, têm possibilitado acesso às
seguranças indispensáveis para o desenvolvimento social de pessoas e
famílias em situação de maior vulnerabilidade social.
A experiência brasileira por meio do desenvolvimento de políticas planejadas e
executadas com base na realidade local e regional tem contribuído na
construção de um padrão de proteção social amplo, num processo de
progressiva superação das desigualdades.
A evolução do repasse de recursos para a estruturação dos CRAS e dos
CREAS nos municípios está associada a programas governamentais
estratégicos, notadamente o Brasil Sem Miséria, o Viver Sem Limites e o
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. Nesse sentido, a construção de
patamares superiores de desenvolvimento social depende essencialmente de
rede ampliada e descentralizada de serviços de proteção social, aliada à
promoção de direitos.
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A redução da pobreza está associada à transferência de renda condicionada,
além do desenvolvimento de serviços e políticas econômicas
econômicas que fortaleçam e
desonerem o trabalho, que ampliem a capacidade de renda
renda da população. A
complementação de renda associada a outras políticas
políticas sociais possibilitou que
22 milhões de pessoas superassem a extrema pobreza, como pode ser
observado abaixo.

GRÁFICO 2 – REDUÇÃO DA POBREZA, SEGUNDO OS PROGRAMAS DO GOVERNO
FEDERAL, BRASIL 2011 - 2013
FONTE: MDS, 2013

São mais de 13 milhões de famílias beneficiadas pelo
pelo PBF, com um
investimento social de mais de 23 bilhões de reais. O acesso à
complementação de renda, a inclusão produtiva
produtiva e aos serviços constituem o
desafio central na superação da pobreza e correção de inequidades históricas.
No acesso ao Benefício de Prestação Cont
Continuada
inuada são mais de 3.800 milhões
de beneficiários, com um investimento de R$ 27,4 bilhões
bi
em 2012.. Em 2013
esse valor deve superar 31,4 bilhões.
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ϭ͘ϳϲϴ͘ϲϴϲ
Ϯ͘Ϭϱϰ͘ϰϱϬ

ĞŶĞĨşĐŝŽW

ĞŶĞĨşĐŝŽ/ĚŽƐŽƐ

GRÁFICO 3 – BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, BRASIL, 2012
FONTE: MDS, 2012



Em Curitiba são 111.966 famílias cadastradas no CadÚnico, 35.575
beneficiárias do PBF em abril/ 2013, e 27.190 beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada – BPC (sendo 11.537 pessoas com deficiência e 15.653
idosos) em jul/2013.
A seguir, o mapa 3 apresenta as famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família e o mapa 4 os beneficiários do Programa de Benefício de Prestação
Continuada.
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MAPA 3 – FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
DO GOVERNO FEDERAL, EM CURITIBA 2010

FONTE: PMC/FAS 2010
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MAPA 4 – FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
EM CURITIBA 2010

FONTE: PMC/FAS 2010




Os resultados da apuração do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) do Brasil revelou uma evolução positiva extraordinária se compararmos
os dados do ano de 1991 e de 2010. Nas últimas duas décadas o IDHM
passou de 0,493, em 1991, para 0,727, em 2010, atingindo um alto
desenvolvimento humano, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil 2013. Ou seja, o Brasil quase dobrou seu IDHM, atingindo um
crescimento de 47,8%, uma vez que em 1991, 85,5% das cidades brasileiras
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tinham IDHM considerado muito baixo. No entanto, em 2010 o percentual caiu
para 0,6%.
O salto obtido nos índices difundidos pelo Atlas do Desenvolvimento Humano
(2013) é significativo nas últimas décadas, principalmente na saúde, educação
e redistribuição de renda, o que confirma e legitima a concretização dos
objetivos republicanos na correção das desigualdades com justiça social.
Curitiba ocupa a 10ª colocação em desenvolvimento humano. Entretanto, são
16.895 pessoas em extrema pobreza, sendo destas, 6.578 crianças e
adolescentes. Constitui um desafio central do PPA e da política para crianças e
adolescentes, atendendo aos objetivos do milênio, erradicar a extrema pobreza
e garantir um conjunto de políticas articuladas para o desenvolvimento dos
territórios, da capacidade protetiva das famílias e do protagonismo juvenil e
social.
O SUAS tem contribuído no desenvolvimento humano, por meio da
implantação de uma ampla rede socioassistencial. Entretanto, no caso de
Curitiba, é preciso adotar estratégias de gestão que resultem no
reordenamento de serviços, na integração de ações, na qualidade e efetividade
dos impactos sociais.
As novas pactuações no âmbito do SUAS exigem o aprimoramento da
capacidade de gestão, adotando-se a estratégia da descentralização com
participação social. A vigilância socioassistencial como função do SUAS deverá
ser induzida, na perspectiva da avaliação dos indicadores e resultados na
gestão e condições de vida da população, além da gestão do trabalho, como
estruturante da qualificação das condições em que os serviços são prestados,
e da educação permanente,
visando a valorização do trabalho e os impactos sociais positivos no campo dos
direitos.
Em Curitiba, a FAS desenvolve suas ações em consonância com a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, operando seus serviços nos
territórios através dos equipamentos dos atuais 45 (quarenta e cinco) CRASCentros de Referência da Assistência Social e 13 (treze) unidades de
atendimento. Em 2012, os Centros de Referência Especializados da
Assistência Social (CREAS) totalizam 09 (nove) equipamentos, localizados um
em cada núcleo da administração regional.
Além dos CRAS e CREAS, a cidade mantém uma rede de equipamentos e
ações voltados à capacitação profissional e mobilização para o mundo do
trabalho. Em 2012 totalizavam 26 liceus de ofícios e 45 grupos de inserção
produtiva no programa Vitrine Social. Em 2013, com base nas legislações
vigentes mencionadas e orientações técnicas nacionais atuais, em especial o
Programa de Acesso à Promoção ao Mundo do Trabalho, propôs-se a revisão
das ações de geração de trabalho e renda realizadas pela Assistência Social
no município de Curitiba, voltada à macroestratégia nacional de
reconhecimento da Inclusão Produtiva enquanto um dos principais eixos de
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superação da extrema pobreza – Programa Brasil Sem Miséria, e da
perspectiva “mobilizadora” desta política.
Tal programa se materializa em um conjunto de ações da política de
Assistência Social em articulação com políticas públicas de trabalho, emprego
e renda, mobilização, encaminhamento e monitoramento de pessoas em
situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades e
políticas de trabalho e emprego.
Como aquisições o programa ACESSUAS Trabalho prevê: a emancipação,
empoderamento, reconhecimento do trabalho como direito, desenvolvimento de
seu protagonismo na busca de direitos e de espaços de interação relacionados
ao mundo do trabalho, resgate da autoestima, autonomia e resiliência, melhoria
na qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal, das relações
interpessoais, da inclusão social, da autodeterminação e do acesso a direitos.
No ACESSUAS Trabalho tem-se como público prioritário das ações, pessoas
com idade entre 16 e 59 anos, usuários dos serviços, projetos, programas de
transferência de renda e benefícios socioassistenciais, sendo essa população,
inserida em programas, serviços e benefícios.
Os mapas 5 e 6 apresentam os serviços da FAS distribuídos nos territórios em
Curitiba.
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MAPA 5 – CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM
CURITIBA 2012

FONTE: PMC/FAS e IPPUC 
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MAPA 6 – REDE DE UNIDADES OFICIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL, EM CURITIBA 2010

FONTE: PMC/FAS e IPPUC

Foi diagnosticada a necessidade de revisão da área de abrangência e
adequação dos equipamentos conforme as características do território em que
se inserem, pois há uma concentração de serviços nas áreas centrais da
cidade, como se pode observar no caso das 10 Unidades de Acolhimento
Institucional, 04 Centros de Referência Especializados de Atendimento à
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população em situação de rua, e 1 unidade de atendimento ao migrante,
totalizando 25 unidades de proteção social especial próprias.
No que tange aos serviços ofertados, o gráfico 4 apresenta os principais
indicadores de atendimento da Proteção Social Básica (PSB) com ações
prioritariamente preventivas das vulnerabilidades sociais, considerando como
oferta primordial os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos
(SCFV) que no ano de 2012 foram ofertados para crianças, adolescentes e
suas famílias, conforme consolidado no Censo SUAS do MDS:

ϯ͘ϱϮϳ
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GRÁFICO 4 – ATENDIMENTOS NO PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM CURITIBA – 2012
FONTE: MDS/2012

Sobre o atendimento de adolescentes com ações de capacitação profissional
baseada na Lei nº. 10.097/00, tem-se o registro de 2.751 adolescentes
atendidos em 2012 com ações de acompanhamento, qualificação e
encaminhamento ao programa adolescente aprendiz na rede socioassistencial.
Na dimensão da Proteção Social Especial, em 2012 nos Centros de Referência
Especializados da Assistência Social/CREAS, foram atendidos 4.244 crianças/
adolescentes e suas famílias com direitos violados.
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GRÁFICO 5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ADO
ATENDIDOS PELOS CREAS EM CURITIBA 2012
FONTE: FAS – Relatórios Mensais
ensais

Deste total, 669 (seiscentos e sessenta e nove) são usuários de substâncias
psicoativas.

GRÁFICO 6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ADOLESCENT
USUÁRIOS DE DROGAS ATENDIDOS EM
CURITIBA - 2012
FONTE: FAS – Relatórios Mensais
ensais

Em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento
Atendimento Socioeducativo –
SINASE, foram atendidos 1.264 (mil duzentos e sessenta
sessenta e quatro)
adolescentes de 12 a 18 anos incompletos e também os jovens de 18 a 21
anos, em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) pelos
pelos CREAS. A
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complexidade das demandas apresentadas por esse segmento traz consigo a
necessidade de aprimorar o acompanhamento realizado aos adolescentes e
suas famílias para reduzir a reincidência e sua inserção prioritária em serviços
públicos adequados, como por exemplo, vagas para tratamento de
dependência química e mobilização para o mundo do trabalho.
No tocante à violência contra crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal
da Saúde tem registro de 5.108 Notificações Obrigatórias em 2012, dentre
estas, 4.299 de pessoas que residiam em Curitiba.

GRÁFICO 7 – NATUREZA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
CURITIBA - 2012
FONTE: SMS - 2012

No caso da violência doméstica, divide-se nos seguintes tipos demonstrados
nos gráficos 8 e 9.
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GRÁFICO 8 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
CURITIBA - 2012
FONTE: SMS - 2012

No caso da violência sexual, ela se divide em doméstica e extrafamiliar.

GRÁFICO 9 – VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURITIBA
- 2012
FONTE: SMS - 2012

Para atendimento a esse tipo de violência, o município conta com o Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI,
operacionalizado nos CREAS, porém ainda necessita de serviços
especializados complementares, como por exemplo, de atendimento
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terapêutico para os vitimizados. Neste sentido, está sendo proposto um Centro
Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência
Sexual.
A violência, em todas as suas formas, ainda é subnotificada, o que demanda
que, além do atendimento, também se invista em campanhas de prevenção e
sensibilização do público para a denúncia, na intensificação de ações de busca
ativa, através de ações de abordagem social e na instituição de uma política de
vigilância socioassistencial, para subsidiar as políticas públicas e demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos para o enfrentamento às múltiplas
expressões de violência.
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI encerrou o ano de
2012 com 983 (novecentas e oitenta e três) crianças e adolescentes inseridos,
número inferior ao apontado pelo IBGE, que totalizou 9.764 (nove mil,
setecentos e sessenta e quatro) crianças e adolescentes de 10 a 15 anos em
situação de trabalho infantil. Conforme o pacto de aprimoramento do SUAS –
Sistema Único de Assistência Social, temos que alcançar até o ano de 2017
um total de 70% das crianças e adolescentes identificadas e cadastrados no
CADÚnico.
Ainda dentro do estabelecido pelo pacto de aprimoramento do SUAS, consta a
meta de reordenamento de 100% dos serviços de acolhimento institucional e
implantação do Programa Família Acolhedora, modalidade que contribui para a
redução da institucionalização de crianças e adolescentes. Curitiba apresenta
a maior taxa de acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes do
Paraná, 1,6% da população.
Como exemplo disso, no ano de 2012 foram acolhidos 1.670 crianças e
adolescentes em situação de risco, o que pode englobar situação de rua,
violência intrafamiliar, abandono e outras violações de direitos. Por esta razão,
coloca-se à gestão a tarefa de construir o Plano Municipal de Convivência
Familiar e Comunitária que deve envolver os diversos atores que compõem o
Sistema de Garantia de Direitos e cumprir o disposto no Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária, além de todas as demais ações da
criança e do adolescente acima descritas e das interfaces ensejadas pelo
Sistema Único da Assistência Social.

42

1.1. PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA
Fortalecer políticas de proteção social e de promoção dos direitos humanos
visando à erradicação da extrema pobreza, à construção de relações
igualitárias e solidárias, e o desenvolvimento social nos territórios, traduzem o
objetivo geral do Programa Curitiba Mais Humana. A adoção de estratégias
transversais, interdisciplinares e com mecanismos intersetoriais na
consolidação das políticas pretende alcançar o público alvo composto por
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social e/ou pessoal e
violações de direitos humanos.
Ainda que apresente um bom índice de desenvolvimento humano, Curitiba
apresenta problemáticas comuns a diversas metrópoles. Um destes desafios
diz respeito à alta prevalência de problemas relacionados ao uso de álcool e
drogas e aos agravos sociais decorrentes. Da mesma forma, o município
enfrenta o desafio de desenvolver políticas inclusivas na área, em contraste às
políticas repressivas que se vêm desenvolvendo em outras metrópoles.
Mesmo com IDH considerado satisfatório para a grande parte das capitais
brasileiras, o município vem buscando atuar na diminuição das desigualdades
sociais, vislumbrando que a extrema pobreza e a pobreza são alguns dos
fatores que vulnerabilizam as famílias e as colocam em risco pessoal e social
com reflexos sobre o pleno das futuras gerações. Tem que ser permanente o
esforço de planejar uma cidade mais humana no sentido estrito da palavra.
Assim, a necessária e urgente propositura de ações que desconstruam as
desigualdades e combatam todas as formas de discriminação, com políticas
amplas e articuladas que procurem dar conta desta complexidade e que
atendam às situações de vulnerabilidade, risco social/pessoal e às variadas
formas de violações de direitos humanos.
Sob a égide do respeito à diversidade - etnicorracial, sexual, gênero, orientação
sexual, (população LGBT em geral), PCD, usuários de drogas e/ou
dependentes, idosos, mulheres, crianças e adolescentes, indígenas,
população de rua – e diante da maior incidência de violações de direitos
humanos, que se traduz também em risco social, vislumbra-se um panorama a
ser observado e urgentemente inscrito como pauta na construção de efetivas
políticas públicas.
Pensar Curitiba como cidade /metrópole que promove as condições para a
realização plena dos sujeitos de direitos, com poder de autonomia nas
escolhas cotidianas e em condições de efetiva emancipação para tornar
possível o rompimento com as práticas de violações de Direitos Humanos,
constituem-se os grandes desafios do Programa Curitiba Mais Humana.
Objetivos específicos do programa:


Implantar política de difusão de valores democráticos para um novo pacto
pelo desenvolvimento humano.
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Ampliar a capacidade de auferir renda e acesso ao mundo do trabalho das
famílias em situação de extrema pobreza no município de Curitiba.
Expandir e qualificar os serviços a fim de garantir atendimento em diferentes
modalidades, adequando e aproximando a oferta das demandas da
população.
Contribuir para o desenvolvimento social nos territórios, prioritariamente os
mais vulneráveis.
Ampliar as ações desenvolvidas em âmbito municipal no escopo da
prevenção, atenção e reabilitação de usuários de álcool e drogas
Aprimorar a gestão da Assistência Social a partir da instituição de uma
Política Municipal de Assistência Social e das funções essenciais de gestão
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Coordenado pela Fundação de Ação Social, o Programa envolve vários órgãos
e secretarias municipais em suas ações: Fundação Cultural de Curitiba – FCC;
Secretaria Municipal da Educação – SME; Secretaria Municipal da Saúde –
SMS; Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
SEPcD;Secretaria Municipal do Abastecimento – SMAB, Secretaria Municipal
do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ;Secretaria Municipal Extraordinária da
Mulher – SMEM; Secretaria Municipal de Defesa Social – SMDS; Secretaria
Municipal do Trabalho e Emprego – SMTE; Agência Curitiba de
Desenvolvimento- ACD; Secretaria Extraordinária para Assuntos HabitacionaisSEPHA e Companhia Municipal da Habitação – COHAB.
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2. DEFESA SOCIAL
As questões de segurança no Município de Curitiba são conduzidas de maneira
intersetorial pela Secretaria Municipal da Defesa Social - SMDS com os órgãos
de Segurança Pública do Estado e da União, ou seja, com as Polícias Civil,
Militar e Federal além de Corpo de Bombeiros e Ministério Público. A SMDS
comporta o Departamento da Guarda Municipal, atualmente com 1.500
guardas e desde o inicio de 2013 é composta também pelo Departamento de
Política Sobre Drogas.
O principal objetivo da SMDS é prevenir as ações de violência e criminalidade,
contribuindo assim com a segurança pública do município e proporcionando ao
cidadão maior sensação de segurança e qualidade de vida.
É de senso comum que para uma efetiva segurança faz-se necessária a
participação de todos principalmente da comunidade. Assim a Guarda
Municipal prima pelo policiamento comunitário de proximidade à população.
Para atuação junto à população de forma eficaz e comunitária, os guardas
municipais passam constantemente por cursos de formação e
aperfeiçoamento.
A atuação da Guarda Municipal se faz de diversas maneiras, conta com
veículos, motocicletas e bicicletas no exercício de suas atividades e dispõe de
23 módulos localizados nas 09 (nove) administrações regionais de Curitiba.
A SMDS mantém convênios com a Secretaria Nacional de Segurança PúblicaSENASP que permite o acesso a cursos e aquisição de novos equipamentos e
tecnologia.
Contribuindo para as ações de prevenção são desenvolvidos dois programas
destinados exclusivamente às crianças e adolescentes: Programa Teatro de
Fantoches com histórico de 34.011 crianças atendidas em 142 apresentações
no ano de 2012 e 13.862 crianças atendidas em 66 apresentações no primeiro
semestre de 2013; Programa Guarda Mirim, pelo qual 1.800 crianças foram
atendidas em 34 escolas no ano de 2012 e 1.600 crianças atendidas, em 27
escolas no primeiro semestre de 2013.
Está sob o comando da SMDS a Coordenadoria Municipal de Defesa CivilCOMDEC, que atua de forma integrada na prevenção, mitigação, resposta e
recuperação de desastres. A COMDEC desenvolve diversos projetos que
incluem a capacitação de agentes em Defesa Civil, atua na fiscalização de
produtos perigosos e desenvolve ações destinadas a crianças e adolescentes
da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Conhecer Para Prevenir.
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QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL NA EDUCAÇÃO –
CONHECER PARA PREVENIR, CURITIBA 2007 - 2012
QUANTIDADE/ANO
MODALIDADES DE ATENDIMENTOS
2007

2008

2009

2010

2011

2012

22

31

29

29

40

60

CARTILHAS DISTRIBUÍDAS

7.973

16.412

32.895

49.378

74.378

24.273

CRIANÇAS ORIENTADAS

8.292

4.128

11.517

4.543

6.641

6.231

SERVIDORES ORIENTADOS

407

465

445

445

650

950

SERVIDORES CAPACITADOS

125

120

350

245

340

1.219

24.876

11.083

28.453

36.475

7.880

67.517

UNIDADES ATENDIDAS

FAMILIARES ENVOLVIDOS

FONTE: SMDS – Secretaria Municipal da Defesa Social
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2.1. PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA
O Programa Curitiba Mais Segura inaugura um novo tempo na história da
segurança pública em Curitiba, passando do modelo tradicional baseado na
repressão e no controle da criminalidade - “políticas de segurança pública”-,
para o modelo interdisciplinar e intersetorial que considera a segurança no
âmbito das demais políticas públicas como educação, habitação, saúde e
cultura, entre outros.
O Programa conta com a participação ativa de todas as esferas de governo e
da sociedade para o enfrentamento das questões que o tema coloca para as
grandes metrópoles.
Vale ressaltar que Curitiba atingiu o patamar de cidade referência nacional no
que tange às atividades de defesa civil. Todavia, nos últimos anos, seus
programas e projetos nesta área não obtiveram avanços significativos no
sentido da desejada redução de riscos e minimização dos impactos de
desastres. A cidade cresceu, sua população aumentou e sua urbanização
seguiu sem a ideal observação e tratamento dos elementos que trazem e
intensificam os prejuízos causados por eventos adversos. A Defesa Civil será
incrementada neste programa, visando à reativação da progressão de suas
ações, a partir de um planejamento compartilhado das ações municipais de
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres.
Em síntese, este programa almeja prevenir a violência e enfrentar a
criminalidade, bem como, tornar Curitiba, cada vez mais, uma referência em
defesa civil.
Coordenado pela Secretaria Municipal da Defesa Social – SMDS, o Programa
envolve vários órgãos e secretarias municipais em suas ações: Secretaria
Municipal da Saúde – SMS; Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – SEPcD; Secretaria Municipal da Educação – SME; Secretaria
Municipal do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ; Secretaria Municipal
Extraordinária da Mulher – SMEM;
Secretaria Municipal de Trânsito – SETRAN e Gabinete de Gestão Integrada
de Segurança Pública Municipal – GGI
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3. SAÚDE
A saúde é reconhecida pela Constituição Federal como um direito de
cidadania, sendo um dever do Estado, garantido por meio da oferta de ações e
serviços. Cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) organizar essas ações e
serviços de forma regionalizada e hierarquizada, priorizando as atividades
preventivas e de promoção da saúde, sem prejuízo dos serviços assistenciais e
da participação comunitária.
Mais de duas décadas após o início da implementação do SUS, avanços
significativos podem ser observados, tal como a ampliação do acesso da
população às ações e serviços públicos de saúde. A implementação de ações
estratégicas, a exemplo da Política Nacional de Imunização e da Estratégia de
Saúde da Família, resultaram na melhoria da qualidade de vida da população
brasileira.
Diversos marcos legais devem ser considerados quando da análise do contexto
de implementação destas políticas, tais como as leis federais
regulamentadoras 8.080/1990 e 8.142/1990 e a Emenda Constitucional
29/2000.
Em 2012, a Lei Complementar 141/2012 trouxe avanços ao cenário das
políticas públicas de saúde, ao definir e listar, para fins de execução
orçamentário-financeira, quais despesas podem ser consideradas como ações
e serviços públicos de saúde. Além disso, estabeleceu o mínimo de recursos,
provenientes de tributos específicos, a serem aplicados pelos entes da
Federação em ações e serviços públicos de saúde.
O SUS-Curitiba conta hoje com uma consolidada rede de serviços de saúde:
são 137 serviços próprios, divididos em 109 Unidades Básicas de Saúde, oito
Unidades de Pronto Atendimento, 3 Centros de Especialidades Médicas, dois
Centros de Especialidades Odontológicas, doze Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), dois Hospitais e um Laboratório de Análises Clínicas.
Somado a isso, de maneira complementar, a Secretaria Municipal da Saúde
(SMS) realiza contratos de prestação de serviços junto a prestadores de
serviços de saúde: clínicas especializadas, hospitais, policlínicas e serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico.
Trata-se de uma complexa rede de serviços no contexto de uma capital de
Estado que possui gestão plena do sistema de saúde e que presta serviços em
todos os níveis de complexidade aos seus moradores e aos cidadãos de outros
municípios, tendo em vista o grande acúmulo de tecnologias relacionadas à
saúde na cidade.
Em 2012, foi executado orçamento no valor de R$ 1.143.192.533,70 na saúde
pública em Curitiba, de forma que 44% destes recursos foram provenientes do
Tesouro Municipal, 50% provenientes de repasses do Ministério de Saúde e os
6% restantes originados de outras fontes de repasse.
Entre os desafios apresentados atualmente estão a ampliação do acesso da
população aos serviços de saúde, a qualificação das ações desempenhadas e
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a melhoria da integração do sistema de saúde junto à Região Metropolitana de
Curitiba (RMC).
Visando à melhoria no acesso à rede, a SMS objetiva ampliar o número de
Unidades Básicas de Saúde e adotar a Estratégia de Saúde da Família em
todo o município, de modo a aumentar significativamente a cobertura desse
modelo, que permite a qualificação do cuidado realizado a partir do
estreitamento da relação equipe-cidadão. Além disso, visa a aumentar o
número de ações ofertadas nas unidades de saúde e estender o horário de
funcionamento de parte desses serviços. Também será realizada a ampliação
do número de equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família e de Atenção
Domiciliar, para dar suporte às equipes de Saúde da Família.
No Sistema de Urgência e Emergência, serão criadas duas novas Unidades de
Pronto Atendimento com funcionamento nas 24 horas do dia e nos sete dias da
semana para atender à população das regiões central e sul de Curitiba.
Já a atenção especializada ambulatorial e hospitalar passará por uma
adequação dos números, tipos, organização dos serviços e alinhamento às
políticas nacionais.
A ampliação do número de serviços apresentados exigirá a contratação de uma
significativa parcela de servidores.
No âmbito da Rede de Atenção à Saúde Mental buscar-se-á ampliar e
fortalecer o conjunto de serviços que prestam atendimento ao público com
sofrimento mental, inclusive as pessoas com problemas relacionados ao abuso
de álcool e outras drogas.
Deve-se ressaltar que as estratégias utilizadas pela SMS, no contexto de
implementação das políticas municipais de saúde, objetivam também a
integração regional do desenvolvimento dessa política, a partir da ampliação da
articulação da SMS junto à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias de
Saúde dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).
O Decreto Federal 7.508/2011 prevê o firmamento de Contratos Organizativos
de Ações Públicas da Saúde (COAP) nas regiões de saúde, como forma de
otimização das relações de prestação de serviços de saúde entre os
municípios que compõem as respectivas regiões.
Dado o contexto apresentado, a atual gestão da SMS elaborou o planejamento
das políticas municipais de saúde para o período de 2014 a 2017, de maneira
estratégica, tendo como foco a efetividade das ações a serem desempenhadas
no período. O citado planejamento é resultado de um processo de construção
participativa entre os gestores, trabalhadores e usuários do SUS-Curitiba, a
partir de diversos fóruns e espaços de trabalho propiciados visando a este
objetivo.
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3.1. PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE
O Programa Curitiba Mais Saúde tem como objetivo geral ampliar o acesso, a
qualidade e a resolubilidade das ações e serviços de saúde do Sistema Único
de Saúde – SUS - Curitiba.
O público alvo do programa é 100% da população do município.
As diretrizes estratégicas da política de saúde e do plano de governo do
município de Curitiba prevêem o desenvolvimento dos projetos voltados a:
• Gestão em Saúde, com o objetivo de fortalecer a gestão participativa
no SUS-Curitiba e qualificar a gestão sobre infraestrutura e logística,
fortalecendo a gestão orçamentária e financeira exercida pela
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e buscando maior eficiência e
transparência do uso dos recursos. Visa também estruturar e
implementar política de desenvolvimento de pessoas, fortalecendo a
política de integração Ensino-Serviço, e implantar as políticas de
Comunicação e Informação e de Informática da SMS.
• Atenção à Saúde que tem como objetivo organizar as redes de atenção
à saúde com foco no acesso, humanização, integralidade e
resolutividade, tendo a Atenção Primária à Saúde como principal porta
de entrada do Sistema e ordenadora do cuidado realizado no SUSCuritiba.
• Vigilância em Saúde, com o objetivo de organizar modelo de Vigilância
em Saúde de maneira integrada à Região Metropolitana, com foco na
promoção da saúde e na redução de riscos e agravos à saúde da
população, incorporando novas tecnologias em saúde, valorizando
práticas integrativas e qualificando a assistência farmacêutica e
laboratorial.
No âmbito do Plano Plurianual, visando a mensurar o resultado do Programa
“Curitiba Mais Saúde”, será utilizado o seguinte indicador: “Cobertura
populacional pelas equipes de Atenção Básica”. Atualmente a cobertura
populacional de equipe de atenção básica, considerando os parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, é de 47,7%. A meta é que esta
cobertura alcance o percentual de 80% até o ano de 2017.
Coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS, o programa envolve
vários órgãos e secretarias municipais em suas ações: Fundação de Ação
Social – FAS; Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
SEPcD; Secretaria Municipal do Abastecimento – SMAB; Secretaria Municipal
do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ; Secretaria Municipal Extraordinária
da Mulher – SMEM; Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SMRH;
Secretaria Municipal de Finanças – SMF; Secretaria Municipal de Obras
Publicas – SMOP; Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba –
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IPPUC; Secretaria Municipal da Defesa Social – SMDS; Secretaria Municipal
do Meio Ambiente – SMMA; Secretaria Municipal da Educação – SME;
Secretaria Municipal de Administração – SMAD.
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4. EDUCAÇÃO
A política municipal de educação em Curitiba segue as diretrizes mundiais e
nacionais quanto à garantia do ensino de qualidade para toda a população,
implementada com base nos princípios norteadores propostos no Plano
Nacional de Educação (PNE): educação como direito; educação como
instrumento de desenvolvimento econômico e social; e educação como fator de
inclusão.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN - Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996) cabe ao município “ofertar a educação
infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino”.
Em Curitiba, com o acesso ao ensino fundamental universalizado e com a
determinação da Lei nº 12.796 (de 4 de abril de 2013, que altera a LDBN Lei
n.º 9394/1996) que prevê no Art. 4.º “o dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia da educação básica é obrigatória
dos 4 anos aos 17 anos de idade” com implantação gradativa até o ano de
2016, novos compromissos se apresentam para ampliação do acesso à
educação infantil. Portanto, as providências necessárias em termos de
disponibilidade de vaga e infraestrutura apropriada para atender a
obrigatoriedade de matrícula das crianças de 4 e 5 anos estão sendo tomadas
pela Secretaria Municipal da Educação – SME.
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MAPA 7 – POPULAÇAO ESTIMADA DE 4 e 5 ANOS EM CURITIBA 2013

FONTE: PMC/SME 2013

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba – RME conta com 576 equipamentos
discriminados na tabela 1.
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TABELA 1 – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL, SEGUNDO O TIPO
EM CURITIBA 2003 - 2013
Nº DE ESTABELECIMENTOS / ANO
TIPO
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

140

146

152

155

157

163

169

171

180

191

197

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO REGULAR

121

127

130

129

132

134

135

139

139

138

140

ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL

36

36

36

36

36

36

37

37

37

40

41

ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

FARÓIS DO SABER

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

BIBLIOTECAS (1)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

GIBITECA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CENTROS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

UNIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NÃO VINCULADAS ÀS ESCOLAS (2)

29

31

6

6

6

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

44

44

49

46

51

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONVENIADOS

76

77

76

78

79

80

81

81

76

79

77

NÚCLEOS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

CENTRO DE CAPACITAÇÃO

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

466

482

466

471

477

486

539

545

554

567

576

UNIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL VINCULADAS ÀS ESCOLAS (3)

TOTAL
FONTE: SME/Departamento de Planejamento e Informações - 2003 a 2013 (agosto)

NOTA: (1) Incluídas a Biblioteca Especializada em Educação (localizada no Centro de Capacitação da SME) e a administração da Biblioteca Hideo Handa (localizada na Praça do Japão). Não
computadas as bibliotecas escolares localizadas em prédios de Escolas Municipais (146 em 2013). (2) Até o ano de 2008, esses equipamentos eram denominados de Espaços de Contraturno
Socioambiental; (3) A partir de 2013, todas as Unidades de Educação Integral passaram a ser vinculadas a uma unidade escolar.
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

O número e distribuição de matrículas na RME pode ser observada na tabela 2.
TABELA 2 – NÚMERO DE MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGUNDO
MODALIDADE, EM CURITIBA 2012
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MAPA 8 – PREVISÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS
COM SALAS OCIOSAS

FONTE: PMC/SME 2013
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FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sendo a gestão democrática um dos princípios para a educação em Curitiba,
destaca-se a criação (2013) do Fórum Municipal de Educação de Curitiba –
FME:
Finalidade:
Coordenar as Conferências de Educação do Município, acompanhar e avaliar a
implementação de suas deliberações e participar do processo de concepção e
avaliação da política educacional, incluindo a tramitação do Plano Municipal de
Educação de Curitiba. O Fórum Municipal de Educação de Curitiba – FME, de
caráter permanente, foi instituído pela Portaria nº 29, publicada no Diário Oficial
em 29 de maio de 2013.
Compõe-se de 36 entidades municipais que representam órgãos públicos e a
sociedade civil. É um espaço inédito de interlocução entre a sociedade civil e o
governo, que vem efetivar uma reivindicação histórica da sociedade curitibana.
Categorias Representativas dos Segmentos:
• Representação dos Estudantes;
• Representação de Pais;
• Representação dos Profissionais da Educação;
• Representação dos Gestores da Educação;
• Representação do Conselho Municipal da Educação.
Categorias Representativas dos Setores da Sociedade:
• Representações Sindicais dos Trabalhadores;
• Confederação dos Empresários;
• Movimentos em Defesa da Educação;
• Movimentos de Afirmação da Diversidade;
• Comunidade Científica;
• Entidades de Estudo e Pesquisa em Educação;
• Parlamento.
Entidades que Compõem o Fórum Municipal de Educação:
ABRUC - Associação Brasileira das Universidades Comunitárias; ACCEIS Associação dos Centros Comunitários de Educação Infantil e Serviços Sócios
Educativos; ADFP - Associação dos Deficientes Físicos do Paraná; ALEP Assembleia Legislativa do Paraná;
ANPAE - Associação Nacional de
Políticas e Administração da Educação; ANPED - Associação Nacional de Pós
Graduação e Pesquisa em Educação; APP - Núcleo Sindical Curitiba Norte
APP Sindicato; APP - Núcleo Sindical Curitiba Sul da APP Sindicato; CME Conselho Municipal de Educação de Curitiba; COMTIBA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente; CUT - Central Única dos
Trabalhadores do Paraná; EJA - Fórum Paranaense de EJA; FEIPAR - Fórum
de Educação Infantil do Paraná; FIEP - Federação das Indústrias do Estado do
Paraná; SENAI – PR - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI –
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PR - Serviço Social de Indústria; GD - Grupo Dignidade; GEMC - Grêmio
Estudantil do Município de Curitiba; IPC - Instituto Paranaense de Cegos;
Movimento Feminista e de Mulheres; NREC/SEED - Núcleo Regional da
Educação de Curitiba; PROIFES - Federação de Sindicatos de Professores de
Instituições Federais de Ensino Superior; RMS - Rede Marista de
Solidariedade; SEED - Secretaria do Estado de Educação do Paraná; SETI Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná;
SINDIEDUTEC - Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e
tecnológica do Estado do Paraná; SINEPE/PR - Sindicato das Escolas
Particulares do Paraná; SISMMAC - Sindicato dos Servidores do Magistério
Municipal de Curitiba; SISMUC - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Curitiba; UFPR - Universidade Federal do Paraná; UNCME/PR - União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação; UPE - União Paranaense
dos Estudantes; PMC - Prefeitura Municipal de Curitiba/Secretarias e Órgãos.
ENSINO FUNDAMENTAL
A SME intenta, por meio de políticas, programas e ações de natureza
pedagógica, garantir às crianças e adolescentes (bem como aos jovens,
adultos e idosos) o direito à educação. Trata-se, portanto, de empenhar todos
os esforços de sua equipe na elaboração e consecução de um projeto
educativo que assevere os princípios formais de escolarização como condição
de expansão da cidadania. Nessa perspectiva, a democracia e a equidade
passam a balizar o planejamento das políticas educacionais, ajudando a definir
e a construir uma boa escola para todos e para cada um.
Considerando tais pressupostos, projetaram-se ações com vistas à garantia do
acesso, permanência e qualidade na educação em Curitiba.
Dentre tais ações, destaca-se a ampliação da hora atividade aos docentes.
Essa ampliação é expressão e concretização de um projeto pedagógico que
busca - por meio da ampliação do tempo destinado a estudos, planejamento,
formação continuada - aprimorar as relações entre ensino e aprendizagem e
qualificar o trabalho docente na elaboração do Plano de Apoio Pedagógico
Individualizado - PAPI. Tal procedimento potencializa ações que visam o
acolhimento e a permanência das crianças e adolescentes no espaço escolar.
Não obstante, tal projeto não está explicito na ampliação da hora atividade: ele
se põe como necessidade na medida em que projeta uma mudança na
organização dos tempos escolares no interior da sala de aula e na gestão
pedagógica, ou seja, na medida em que impacta diretamente o tratamento
escolar dado ao conhecimento em sua distribuição temporal.
A sala de aula e o ambiente escolar, espaços privilegiados do fazer docente,
são os lugares apropriados para que o direito de aprender do estudante se
complete com a devida qualidade: qualidade concretamente ampliada via
garantia do aumento do tempo destinado ao planejamento (coletivo) escolar.

57

Além das ações que visam organizar pedagogicamente a escola para atender
as necessidades de formação intelectual das crianças e adolescentes, também
são ofertados projetos, especialmente em escolas situadas em regiões de
maior vulnerabilidade social.
Atualmente são 42 modalidades de projetos, totalizando 718 projetos
implementados nas unidades escolares, os quais são divididos e organizados
em cinco temáticas: Arte e Cultura; Esporte e Lazer; Direitos Humanos e
Cidadania; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Saúde,
Alimentação e Prevenção.
TEMÁTICAS E PROJETOS
Esporte e Lazer (20 projetos): Atletismo, Basquete, Beisebol, Dança, Futebol,
Futebol (parceria com SMELJ), Futsal, Ginástica, Ginástica Rítmica, Jogos
intelectivos, Vôlei, Leões do Vôlei, Natação, Circo, Hapkido, Qualidade de vida,
Rugby, Tênis, Voleibol, Xadrez, Condicionamento Físico.
Arte e Cultura (12 projetos): Coral, Corpo Coreográfico, Fanfarra, Ler e
Pensar, Musicalização, O uso do Jogo como estratégia didática em
alfabetização, língua portuguesa e matemática, Ciranda cultural, Ler, jogar e
brincar, Musicando (flauta doce, xilofone, violão e violino), Viajando nas ondas
do rádio, A aventura de ler e escrever, Teatro na escola.
Direitos Humanos e Cidadania (6 projetos): Defesa Civil na Educação Conhecer para Prevenir, Grêmio, Guarda Municipal Mirim, Identidade cultural,
Paz na escola - ações despertando valores e atitudes, PROERD.
Meio ambiente e desenvolvimento sustentável (2 projetos): Cantos e
encantos - as práticas educativas da educação integral e sustentabilidade,
Programa de Educação Ambiental.
Saúde, alimentação e prevenção (2 projetos): Programa Saúde na Escola PSE e Criansaúde (combatendo o excesso de peso na escola).
O Programa Saúde na Escola é uma ação do governo federal e promove a
conscientização e o acompanhamento dos estudantes com vistas à melhoria
da qualidade de vida, procurando proporcionar a todos a participação em
programas e projetos que articulem saúde e educação. Por meio da parceria
entre as secretarias municipais da Educação e da Saúde, todas as escolas
municipais e CMEIs fazem parte do Programa Saúde na Escola.
Pretende-se, por meio do Programa, realizar avaliações das condições de
saúde das crianças e adolescentes, envolvendo: estado nutricional, acuidade
visual e auditiva, saúde bucal e situação vacinal. Posteriormente, serão
realizados encaminhamentos e atendimentos necessários, bem como ações de
prevenção e de promoção do desenvolvimento saudável, por meio de estímulo
à alimentação adequada, ações que visem à construção de uma cultura de paz
e de combate às diferentes expressões de violência, ao consumo de álcool,
tabaco e outras drogas, além de estímulo à atividade física e práticas corporais.
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Outro projeto de grande repercussão entre crianças e adolescentes é Ginástica
Escola da Escola Municipal Helena Kolody. Atende 300 crianças e já ganhou
inúmeros prêmios, bem como o certificado do COMTIBA, o qual permitiu
ampliar o aporte financeiro para o projeto.
Além dos projetos que acontecem em contraturno, também é oferecido o
Projeto de Apoio Pedagógico com ampliação de carga horária aos estudantes
que necessitam de um trabalho pedagógico mais individualizado para
apropriarem-se dos conteúdos escolares.
Para atender esse projeto, foi elaborado um caderno intitulado “Orientações
para Apoio Pedagógico - Língua Portuguesa e Matemática (em discussão)”:
organizado com a intenção de subsidiar a ação didático-pedagógica e a
construção de práticas reflexivas de uso da linguagem e do pensamento
matemático para os profissionais que estão atuando com os grupos de
estudantes que apresentam defasagem acadêmica.
Nesta mesma perspectiva, de ampliação do tempo do estudante na escola, a
SME implementa ações voltadas às 92 unidades de Tempo Integral, atendendo
aproximadamente 20 mil estudantes. Dentre essas unidades, 72 fazem parte
do Programa Mais Educação - MEC.
O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007
e pelo Decreto n.° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo
Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular,
na perspectiva da Educação Integral.
Esse programa tem por objetivo promover a ampliação de tempos, ocupando
os espaços ociosos das escolas para oferecer oportunidades educativas que
buscam o desenvolvimento das crianças, adolescente e jovens, sob a
coordenação da escola e dos professores envolvidos, por meio de oficinas
pedagógicas que objetivam a elevação dos índices de aprendizagem.
Em Curitiba o programa está inserido nas 72 escolas municipais que já ofertam
educação em tempo integral para mais de 100 estudantes (número
estabelecido pelo MEC). As atividades fomentadas estão organizadas em
macrocampos que correspondem às práticas educativas propostas nas
Diretrizes Curriculares Municipais, são eles: Acompanhamento Pedagógico;
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Esporte e Lazer;
Educação em Direitos Humanos; Cultura, Arte e Educação Patrimonial; Cultura
Digital; Prevenção e Promoção da Saúde; Comunicação e Uso de Mídias;
Investigação no Campo das Ciências da Natureza e Educação
Econômica/Economia Criativa.
Os recursos do programa não têm por finalidade a construção de escolas de
tempo integral, mas o fomento de atividades que podem ocorrer em diferentes
espaços educativos, dentro e fora da escola. Portanto, nas escolas municipais
de Curitiba, o Programa Mais Educação é uma forma de incrementar o trabalho
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com as práticas educativas já desenvolvidas por meio da aquisição de kits com
materiais específicos para o desenvolvimento de cada prática, além de
propiciar alternativas para pensar e planejar os ambientes para o atendimento
aos estudantes que permanecem em tempo ampliado na escola.
Em 2013 ampliamos o atendimento em tempo integral em duas escolas e
construímos um novo contraturno que teve sua capacidade de atendimento
ampliada em 100%. Há previsão de construção de quatro novas escolas de
Tempo Integral durante esta gestão.
Todas as ações apresentadas até aqui visam garantir além do acesso, a
permanência da criança e do adolescente na escola. Para adensar tal propósito
também consolidamos, em todos os Núcleos Regionais da Educação - NREs,
equipes da Rede de Proteção.
As ações previstas, acompanhadas e executadas por estas equipes envolvem,
especialmente: a participação em Reuniões de Rede de Proteção Municipal; a
participação em encontros ampliados da Rede de Proteção e parceiros; a
participação em seminários, capacitações, cursos e outros, oferecidos por
ONGs, secretarias, Ministério Público e outras repartições, referentes à
proteção da criança e do adolescente; o acompanhamento e o registro em
planilha numérica da emissão das Notificações Obrigatórias, (N.Os) enviadas
pelos NREs; a produção de relatórios circunstanciados referentes às situações
envolvendo a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente; a articulação,
com o Conselho Tutelar de ações para o enfrentamento de situações crônicas
de frequência; o acompanhamento e registro em planilha numérica da emissão
da Ficha de Comunicação do Aluno Ausente (FICA) enviada pelos NREs; o
acompanhamento e monitoramento das ações pertinentes ao Plano Municipal
do PAIR, no que se refere à educação; a colaboração na revisão do Protocolo
da Rede de Proteção a Criança e Adolescente em Situação de Risco para
Violência e a inserção da temática da Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes (ESCA); a participação em reuniões da Comissão Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil - CMETI; o acompanhamento nas
capacitações e oficinas promovidas pelas Coordenações Regionais da Rede de
Atenção à Mulher em Situação de Violência, dentre outras.
Assim, a SME, em consonância com o Plano de Governo Municipal, definiu
como um dos seus objetivos a busca da unidade pedagógica na Rede
Municipal de Ensino de Curitiba. Para tanto, estão previstas ações no sentido
de mobilizar as equipes escolares na construção desse trabalho.
Dentre estas ações destaca-se o programa de formação continuada destinado
a todos os segmentos dos trabalhadores em educação. Para as equipes
diretivas (diretores, vice-diretores, coordenadores e pedagogos) está
acontecendo um amplo processo de formação, com capacidade universal
(participação de todos), voltado à gestão democrática. O curso de Gestão
Democrática - destinado a toda equipe central da SME, aos NREs e aos
dirigentes das escolas municipais - visa propiciar momentos de estudo e
reflexão sobre a Gestão Pedagógica da escola, na perspectiva da gestão
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democrática, tendo em vista a função social da escola e a garantia do direito à
educação de qualidade a todos os estudantes.
Na Educação de Jovens e Adultos - EJA, uma das prioridades do atual plano
de governo, Curitiba ampliou em 39% o número de matrículas nesta
modalidade, em 2013. Além de oferecer turmas no período diurno e salas de
acolhimento para que as mulheres com filhos de até 10 anos de idade possam
retornar aos estudos.
Nesse movimento de ampliação da qualidade do ensino ofertado, a SME
lançou, em 2013, o Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos CEREJA, no qual a escola funciona com toda a sua capacidade técnica, no
período noturno: biblioteca aberta, salas de informática, salas de acolhimento,
atividades esportivas, cursos de qualificação profissional, EJA fases I e II,
Projovem.
O CEREJA e a EJA também preveem ações específicas dirigidas às mulheres.
Atualmente, 66 escolas municipais ofertam a EJA Fase I (correspondente aos
anos iniciais do ensino fundamental) que funciona no período noturno. Entre os
estudantes matriculados na EJA Fase I, destaca-se que 869 são mulheres.
Para atender o estudante adulto, especialmente a mulher, que por vários
motivos, não pode ser escolarizado(a) na idade adequada e apresenta
dificuldade em frequentar as aulas no período noturno, a SME está
oportunizando a oferta da EJA Fase I, em horários alternativos. Já estão em
funcionamento três escolas municipais que atendem esta modalidade no
período diurno.
A SME proporciona também no período diurno, o Projeto Hora da EJA. No
projeto Hora da EJA, voluntários alfabetizam Jovens, Adultos e Idosos, dos
quais 90% são mulheres. As aulas acontecem em espaços alternativos como:
associações de moradores, postos de saúde, igrejas, empresas, residência
particular, casa do alfabetizador, asilos, Centros Espíritas, faculdades etc.
Outro projeto que merece destaque em relação ao atendimento de jovens,
adultos e idosos, é o projeto Alfabetizando com Saúde, fruto de um trabalho
conjunto entre a Secretaria Municipal da Saúde – SMS e a SME. As aulas
acontecem nas Unidades de Saúde e o público atendido é composto por 80%
de mulheres.
A SME está finalizando um levantamento sobre a escolaridade de pais e/ou
responsáveis pelos estudantes matriculados na RME, para que se possa
desenvolver políticas articuladas aos interesses do público destinatário.
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MAPA 9 – TAXA DE ANALFABETISMO DE PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE,
SEGUNDO O NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇÃO, EM CURITIBA 2010

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 2010

Criado para possibilitar o monitoramento da qualidade da educação básica no
País, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB4, desenvolvido
pelo Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, tem sido utilizado para nortear as ações
de políticas voltadas para a melhoria do sistema educacional brasileiro,
detectando escolas e redes de ensino com baixa performance em progressão e
proficiência.
Em Curitiba, o IDEB dos anos iniciais, para o conjunto das escolas públicas e,
também, para o conjunto das escolas da RME, tem sido superior às metas
bianuais projetadas pelo INEP para o período 2007-2011.

4 O IDEB combina informações sobre o desempenho dos estudantes em avaliações padronizadas (Prova Brasil, para
escolas e municípios, e prova do SAEB, para Unidades da Federação e Brasil) com as informações do rendimento escolar (taxa de
aprovação dos estudantes nos respectivos anos da etapa de ensino – anos iniciais e anos finais, obtida a partir do Censo Escolar).

62

TABELA 3 – RESULTADOS DO IDEB E PROJEÇÕES PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL – BRASIL, PARANÁ, CURITIBA - 2005, 2007, 2009, 2011 E 2013
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FONTE: INEP/Portal IDEB – Resultados e Projeções - Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações
NOTA: (*) Rede Pública e Rede Privada.
O destaque em verde indica que a unidade superou a meta para 2011.
O destaque em amarelo indica que a unidade alcançou a meta para 2011.

Nos anos finais, o conjunto das escolas da RME, já em 2005, apresenta IDEB
4,2, que corresponde ao índice projetado pelo MEC para 2007 e supera os
valores projetados para 2009 e 2011.
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TABELA 4 – RESULTADOS DO IDEB E PROJEÇÕES PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL – BRASIL, PARANÁ, CURITIBA - 2005, 2007, 2009, 2011 E 2013
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FONTE: INEP/Portal IDEB – Resultados e Projeções - Anos Finais do Ensino Fundamental.
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações
NOTA: (*) Rede Pública e Rede Privada.
O destaque em verde indica que a unidade superou a meta para 2011.
O destaque em amarelo indica que a unidade alcançou a meta para 2011.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Em Educação Infantil, a SME oferece atendimento educacional às crianças
com idade entre 3 meses e 5 anos e 11 meses nos Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs), nos Centros de Educação Infantil (CEIs)
Conveniados e nas Escolas Municipais.
Os CMEIs e CEIs Conveniados oferecem o atendimento em período integral e
há turmas de educação infantil nas escolas com atendimento integral e em
meio período. Em 14 CMEIs o atendimento é oferecido até as 19 horas; um
CMEI que oferece atendimento até as 22 horas; um CMEI que oferece
atendimento até as 22h30 e dois CMEIs que oferecem atendimento até as 23
horas para as famílias que necessitam.
Atualmente, a capacidade de atendimento na educação infantil se expressa em
30.491 vagas em CMEIs, 9.538 vagas em CEIs Conveniados e 6.200 vagas em
escolas municipais, totalizando 46.229 vagas.
A transparência no processo de priorização de vagas se dá através dos
critérios adotados, os quais constam no Regimento da unidade e devem ser
seguidos em todos os CMEIs e acompanhados pelo Conselho de CMEI:
I - crianças em situação de risco social e pessoal;
II - crianças cujos pais não apresentem condições de cuidar de seus filhos;
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III - crianças cujos pais estejam trabalhando e apresentem a menor renda
familiar entre os cadastrados, considerando-se como parâmetro a renda de até
três salários mínimos.
Para a garantia do respeito a esses critérios, no processo de preenchimento de
vagas, é realizada uma visita à residência da criança para conferir as
informações prestadas na ficha cadastral. Após a visita nas diferentes
residências o Conselho de CMEI se reúne para avaliar os cadastros e a
priorização da vaga. O Conselho de CMEI trabalha com a representatividade
de diferentes segmentos que compõem o coletivo da educação infantil:
profissionais, familiares e comunidade.
A implantação dos Conselhos dos CMEIs abriu um importante espaço de
discussão e reflexão contínua para o trabalho de participação democrática da
comunidade educativa na gestão das unidades, garantindo a transparência, a
corresponsabilidade e a democracia desde a seleção das vagas até a
organização dos espaços e atividades realizadas.
No Plano de Governo Municipal há previsão de construção de 40 novos CMEIs,
no período de 2013 a 2016.
Com objetivo de ampliar a oferta das vagas para educação infantil, foi
cadastrada no programa PAC2/ProInfância do MEC, a proposta para
construção de 33 novos CMEIs para Curitiba, prevendo o atendimento de 150 a
200 crianças por unidade, totalizando 5.748 novas vagas.
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QUADRO 3 - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CADASTRADOS NO PROGRAMA
PROINFÂNCIA/PAC2 – MEC
NRE

BAIRRO NOVO

NOME

PROJETO
PADRÃO

Xapinhal

200B

Conjunto Prata

200 A

Jardim Futurama

150

Rua Coronel Guilherme Theodoro Buest –
Bairro Umbará

Rio Negro

150

Rua Assaí – Bairro Sítio Cercado

Ganchinho/Moradias São Luiz

150

Rua Silvio Corazza – Bairro Sítio Cercado

BOQUEIRÃO

Moradias Pérola

200 B

Rua Paulo Roberto Alberti – Bairro Umbará

201 B

Rua Antonio José Bonato – Bairro Ganchinho

Conjunto Salgueiro

200 A

Rua Netuno – Bairro Sítio Cercado

200A
150

Rua Paulo Kulik – Bairro Santa Cândida

Pilarzinho/Vila Nori

150

Rua: Antonio Petruzziello,195 – Bairro
Pilarzinho

Fazenda Boqueirão II

200 A

Serra do Mar

150

União Ferroviária II

200 B

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2250
Rua dos Ferroviários
Rua Waldomiro Daldigan – Bairro Uberaba

0 A 3 anos Rua Waldomiro Daldigan – Bairro Uberaba

Uberaba II

200 B

Rua Olindo Caetani – Bairro Uberaba

Curumin

200B

Rua Dona Saza Lattes

Parque Industrial

201 B

Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley –
Bairro CIC

Vila Verde II

200 A

Rua Antonia Molina Bella – Bairro CIC

Moradias Sabará

150

Diadema

200 B

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde – Bairro
CIC

200A

Rua Antonio Pavelski – Bairro CIC

CIC

Moradias Serra Azul
Moradias Ilha do Mel
(116 crianças)

PINHEIRINHO

Rua Silvio Corazza – Bairro Sítio Cercado

Residencial Aroeira/Imbuia
(Minha Casa Minha Vida)

União Ferroviária I
CAJURU

Rua Edvald Ribas Borba – Bairro Sítio Cercado

Moradias Dom Barusso

Parque Iguaçu

BOA VISTA

ENDEREÇO
Oseas Lazzari Stoterau – Bairro Sítio Cercado

Estrada Velha do Barigui – Bairro CIC

0 A 3 anos Rua Antonio Pavelski – Bairro CIC

Moradias da Ordem – Projeto
Padrão 0 a 3 anos (116 crianças)

1 A 3 anos

Timbori/Campo de Santana

200 A

Campo de Santana/Rio Bonito

150

Residencial Cidades da Itália
(Minha Casa Minha Vida)

200 B

Residencial Cidades da Itália – Campo de
Santana

Rio Bonito IV

150

Rua Cecília Vigo Bruzamolin, 45 – Bairro
Campo de Santana

Moradias Hotênsias

200 B

Jardim Ludovica

150

Portão

200 A

Novo Mundo

200 A

Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann –
Bairro Tatuquara
Rua Eleonora Brasil Pompeo – Bairro Campo
de Santana
Rua Lucas Carvalho – Bairro Campo de
Santana

Rua Uriel Nogueira dos Santos – Bairro Campo
de Santana
Rua Algacyr Manoel Voluz – Bairro Tatuquara
Rua Daisy Luci Berno – Bairro Portão

PORTÃO

SANTA
FELICIDADE
A SEREM
DEFINIDOS

Rua Affife Mansur – Bairro Novo Mundo

São João

150

Rua Dinarte Caprilhone / Aureliano Azevedo da
Silveira – Bairro São João

Jardim Pinheiros/Santa Felicidade

150

Rua Gentil Antunes Branco – Bairro Santa
Felicidade

Construção de 6 CMEIs

A serem
definidos

Endereços a serem definidos

FONTE: PMC/SME 2013

Para a garantia dos direitos da criança e visando a qualidade crescente em sua
aprendizagem e desenvolvimento, a SME desenvolve diferentes ações,
materiais e programas. Dentre as ações, destaca-se a formação continuada
ofertada a todos os profissionais que atuam na Educação Infantil, por meio da
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participação em diferentes encontros, cursos, semana pedagógica e momentos
de planejamento e estudo na própria unidade, por meio da hora permanência.
Além disso, há vários materiais escritos (diretrizes curriculares municipais,
referenciais para estudo e planejamento, cadernos pedagógicos, parâmetros e
indicadores de qualidade, dentre outros), que visam a garantia de uma
educação infantil pública de maior qualidade possível, em seus diferentes
aspectos: objetivos de aprendizagem, prática docente, planejamento e
avaliação, organização dos espaços, alimentação e participação das famílias,
dentre outros.
Também desenvolve diferentes programas e projetos visando a saúde da
criança e seu desenvolvimento:
• Programa Saúde na Escola – PSE: visa a integração e articulação
permanente da educação e da saúde a fim de contribuir para a formação
integral das crianças por meio de ações de promoção e atenção à saúde e
prevenção de doenças.Algumas ações realizadas: avaliação antropométrica;
situação vacinal; saúde bucal; avaliação oftalmológica/sondagem do Teste do
Olhinho /Tabela de Snellen; avaliação auditiva; atividades coletivas (crianças,
profissionais e famílias) com as temáticas definidas conforme diagnóstico da
unidade de educação e saúde, por exemplo, alimentação saudável; promoção
da cultura de paz; e promoção da saúde mental. Deste programa participam
todos os 197 CMEIs;
• Projeto Família: tem como objetivo a intervenção precoce em possíveis
comprometimentos nas áreas de saúde nos bebês e crianças que freqüentam a
Educação Infantil na Rede Municipal de Curitiba, considerando as famílias
parceiras importantes no desenvolvimento desse projeto. A efetivação desse
trabalho acontece com a participação de diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de Curitiba (SMELJ, SETRAN, SMAB, SMS), bem como a parceria
com instituições federais (UFPR) e privadas (Embelezze, Colgate, Balaroti,
entre outros). Em 2013 há 51 unidades participantes, entre CMEIs, CEIs
conveniados e escolas municipais que ofertam educação infantil;
• Programa Mama Nenê: é um programa de incentivo ao aleitamento
materno destinado aos CMEIs e CEIs conveniados, realizado em parceria entre
a SME e a SMS. As mães que tem flexibilidade de horários podem amamentar
seus bebês ou podem retirar o leite materno que é armazenado e ministrado ao
bebê em copinhos descartáveis pelos profissionais. Em seis anos de programa,
2.768 crianças de 3 meses a 2 anos já foram beneficiadas e o número é
crescente a cada ano;
• Projeto Sinais de Alerta: possui a proposta de intervir precocemente
em possíveis comprometimentos dos aspectos relacionados à saúde dos
bebês e crianças que freqüentam a educação infantil nas unidades da RME,
por meio do reconhecimento dos sinais de alerta nas áreas auditiva, visual,
física, mental e comportamental, pelos profissionais que atuam com as
crianças;
• Problemas de saúde: tendo como referência o elevado índice de
crianças em acompanhamento médico e/ou terapêutico, torna-se necessário
orientar, apoiar e auxiliar os profissionais que atuam diretamente com essas
crianças, entendendo que a saúde é o agente primário para um efetivo
processo educacional. Para tanto, são desenvolvidas as seguintes ações:
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Levantamento anual dos problemas de saúde das crianças de CMEIs, CEIs e
Escolas com Educação Infantil; estudos de casos prioritários de crianças com
problemas de saúde que necessitam de intervenções; palestras sobre alguns
problemas de saúde (uso do espaçador e orientações à saúde respiratória nas
instituições, entre outros).
Visando garantir os direitos da criança e preservá-la de quaisquer violências, o
Departamento de Educação Infantil tem uma profissional representante junto à
Rede de Proteção e uma profissional suplente, que participam de reuniões de
Coordenação Executiva da Rede de Proteção; reuniões de Coordenação
Regional e reuniões com Representantes da Rede de Proteção nos Núcleos
Regionais de Educação e, ainda, é preciso que a profissional representante
tenha participado da escrita de documentos: “Normas para sistematização dos
procedimentos de Rede de Proteção” e “O que é Prevenção?”
As ações de Educação Infantil incluem ainda capacitação inicial referente à
Rede de Proteção para todos os educadores iniciantes na função, tanto para
aqueles que vão atuar nos CMEIs, quanto nos CEIs Conveniados e, também,
para os diretores novos de CMEIs. A SME promove a participação dos
profissionais em seminários, encontros e eventos promovidos por instituições
ligadas à Prevenção da Violência e reuniões do Programa de Ações Integradas
e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no
Território Brasileiro - PAIR. Vale destacar o acompanhamento e orientação
quanto às Notificações Obrigatórias nos CMEIs e CEIs Conveniados. Em 2012,
foram computadas 229 notificações em CMEIs e 23 em CEIs Conveniados,
totalizando 252 notificações.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar, prevista na
LDBN - Lei n.º 9.394/1996. Atende às necessidades e expectativas da
sociedade em transformação pela implementação de políticas educacionais
que têm como meta a educação inclusiva, isto é, promovem a integração e o
desenvolvimento das potencialidades dos educandos com necessidades
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da Educação
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos).
Essa modalidade tem como fundamentos básicos a igualdade e a diversidade:
a igualdade de direitos na diversidade de condições necessárias ao
desenvolvimento de todos os cidadãos (Diretrizes Curriculares para Educação
Municipal de Curitiba, p. 3, vol. 4, 2006).
Destaca-se que a Educação Inclusiva é um movimento que compreende a
educação como um direito fundamental e a base para uma sociedade justa,
que se preocupa em atender a todas as pessoas a despeito de suas
características, desvantagens ou dificuldades (BRASIL, 2004, p.24).
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A Resolução nº 02/2001, institui as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica e considera, no seu artigo 5º, educandos com
necessidades educacionais especiais aqueles que apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades
curriculares, compreendidas em dois grupos:
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os
levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.
De acordo com a Política da Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, de janeiro de 2008, considera-se público alvo da educação especial:
estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Ressaltamos que no município de Curitiba
estudantes com diagnóstico de Transtornos de Conduta fazem parte do público
alvo da inclusão escolar.
Respeitando os preceitos legais e na perspectiva de ofertar serviços e
programas de qualidade aos educandos com necessidades educacionais
especiais, a SME mantém equipe especializada para o acompanhamento
destes, nas turmas do ensino comum, Escolas Especiais, Classes Especiais,
Salas de Recursos - para dificuldades de aprendizagem, Salas de Recursos de
Altas Habilidades/Superdotação, Salas de Recursos Multifuncionais,
Atendimento Pedagógico Domiciliar, Centros Municipais de Atendimentos
Especializados e convênios com instituições especializadas.
Salientamos que as propostas da SME envolvem o aprimoramento dos estudos
a partir de discussões das diretrizes e legislação emanadas dos níveis federal,
estadual e municipal, com vistas à organização dos trabalhos referentes à
Educação Especial no município de Curitiba.
Conta com equipe descentralizada nos Núcleos Regionais de Educação –
NREs, ampliada em 2013, para orientação, assessoramento, acompanhamento
e formação profissional, com foco no trabalho pedagógico.
Em 2013 iniciou-se a implantação do Projeto “Dificuldades de Aprendizagem e
Estimulação Psicomotora – Subsídios Pedagógicos para Intervenção Escolar e
Indicadores Significantes à Avaliação Diagnóstica Psicoeducacional” nos
Centros Municipais de Atendimentos Especializados – CMAEs. O presente
projeto possibilita aos CMAEs ampliar a sua atuação junto às escolas, atuando
na abordagem preventiva, na orientação ao profissional da educação e no
acompanhamento ao educando com indicativos de dificuldades de
aprendizagem.
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INCLUSÃO ESCOLAR
Tem por objetivo assegurar o acesso e a permanência de educandos no ensino
comum, visando o desenvolvimento da aprendizagem e de potencialidades dos
educandos, visa o direcionamento do trabalho pedagógico junto às unidades de
ensino comum atendendo a inclusão escolar de educandos com: Deficiências –
intelectual, auditiva/surdez, visual, física e múltipla, Transtornos Globais do
Desenvolvimento, Altas Habilidades/ Superdotação e Transtornos de Conduta.
A equipe de profissionais da SME realiza orientação, assessoramento e
acompanhamento junto à equipe pedagógica e profissionais que atuam com o
educando em inclusão escolar, a fim de analisar o desempenho e o processo
de aprendizagem de cada educando. Orienta nas questões referentes às ações
pedagógicas quanto às flexibilizações curriculares, verifica a necessidade de
materiais adaptados, recursos de tecnologias assistivas e de acessibilidade,
participa de mediações escolares e Estudos de Casos, reuniões com a família,
Rede de Proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público e instituições parceiras.
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL
Educandos com deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento são
atendidos em Salas de Recursos Multifuncionais. Estas se localizam em
espaços da escola onde se realiza o Atendimento Educacional Especializado –
AEE.
A implantação de Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas públicas de
ensino comum responde às diretrizes de uma prática educacional inclusiva,
que identifica e organiza serviços para o atendimento educacional
especializado, disponibiliza recursos pedagógicos, promove atividades para
desenvolver o potencial dos estudantes e elimina barreiras para a plena
participação de todos, considerando suas necessidades específicas. O
atendimento realizado segue as orientações da Política da Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC-SEESP
2008).
O projeto de implantação das Salas de Recursos Multifuncionais no serviço de
Atendimento Educacional Especializado – AEE foi implantado no município de
Curitiba no segundo semestre de 2009, com um projeto piloto, objetivando
atender com qualidade os estudantes matriculados no ensino comum em
inclusão escolar.
Atualmente 18 escolas ofertam o serviço de Sala de Recursos Multifuncionais
com 230 educandos com Deficiências, Transtornos Globais do
Desenvolvimento atendidos e, ainda em 2013, está prevista a abertura de oito
novas salas, que aguardam o recebimento de materiais e equipamentos do
Governo Federal (MEC), para que se efetive a autorização de funcionamento.
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GRÁFICO 10 – EDUCANDOS ATENDIDOS EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
NA RME, 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais – CANE

71

GRÁFICO 11 – NÚMERO DE TURMAS NA RME 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE
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QUADRO 4 - SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS EM FUNCIONAMENTO NA RME E
PROJEÇÃO DE VAGAS PARA ATENDIMENTO

A

NRE

BN

BV

BQ

CJ

CIC

PN

PR

SF

ESCOLA

OFERTA DE VAGAS,

OFERTA DE VAGAS,

ESTUDANTES

ampliando número de

ampliando número de

MATRICULAOS

ATENDIMENTO

EM 2013

2013 (de acordo com a

2014 À 2017 (de acordo

demanda)

com a demanda)

ATENDIMENTO

Miracy De Araujo

15

00

15

Rejane Sachette

14

01

15

Eny Caldeira

14

01

15

Kó Yamawaki

15

00

15

Castro

13

02

15

Lapa

15

00

15

Irati

15

00

15

Enéas Faria

14

01

15

Marumbi

08

07

15

América Sabóia

14

01

15

Nossa Sra da Luz

11

04

15

Leonel Moro

09

06

15

Maria Zeglin

15

00

15

Vila Zanon

09

06

15

Padre Anchieta

15

00

15

Presidente Pedrosa

15

00

15

Anita Gaertner

11

04

15

Dos Vinhedos

08

07

15

TOTAL

230

40

270

Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE
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QUADRO 5 - ESCOLAS CONTEMPLADAS PARA A ABERTURA DE SALAS
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E QUE AGUARDAM OS
EQUIPAMENTOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
NRE

ESCOLA

TURNO

VAGAS

PN

Dona Pompília

Manhã

30

PR

Professora Nair de Macedo

Manhã

30

CIC

Ditmar Brepohl

Tarde

30

BQ

Professora Sophia Gaertner

Manhã

30

BN

Sady Souza

Tarde

30

BN

Professora Nathalia de Conto Costa

Manhã

30

BV

Raul Gelbeck

Tarde

30

MZ

Vila Torres

Manhã

30

Total

240

Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE

INDICAÇÃO PARA ABERTURA DE SALAS DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS
Em 2013, nove novas Unidades Escolares foram indicadas no cadastro
SIGETEC - MEC para receber o Programa de Sala de Recursos
Multifuncionais. São elas:
•
•
•
•
•
•
•

NRE/BN – EM Colombo
NRE/BQ – EM Nossa Senhora do Carmo
NRE/BV – EM Tanira Regina Schimidt e EM Araucária
NRE/CIC - EM Sidônio Muralha e Otto Bracarense
NRE/CJ – EM Omar Sabbag
NRE/MZ – EM Professor Brandão
NRE/PN – EM Rio Bonito

PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL – MEC
Em setembro de 2013, 15 novas escolas foram indicadas pelo MEC para
participar do Programa Escola Acessível, que destina recursos financeiros a fim
de promover acessibilidade nas redes públicas de ensino. Destas, algumas já
funcionam com o serviço de Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), outras
com possível abertura ainda em 2013.
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QUADRO 6 – ESCOLAS DA RME NO PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 2013
INEP

ESCOLA

POSSUI
SRM

AGUARDA
ABERTURA

41127129

EM Prof America da Costa Saboia - EIEF

X

41127234

EM Anita Merhy Gaertner – EIEF

X

41128893

EM Ditmar Brepohl – EIEF

X

41128940

EM Dona Pompilia – EIEF

X

41129903

EM Irati- EIEF

41130367

EM Cei Julio Moreira – EIEF

41130430

EM Lapa - EIEF

X

41130502

EM Professor Leonel Moro- EIEF

X

41131452

EM Cei Pprofessor a Nair de Macedo - EIEF

41131681

EM Nossa Senhora da Luz dos Pinhais - EIEF

41133030

EM Sady Sousa - EIEF

X

41133668

EM Professora Sophia Gaertner Roslindo - EIEF

X

41146190

EM Marumbi - EIEF

X

41379446

EM Presidente Pedrosa - EIEF

X

41389883

EM Professora Maria Ienkot Zeglin – EIEF

X

X

X
X

FONTE: SME/Departamento de Ensino Fundamental

INCLUSÃO ESCOLAR
As matrículas de inclusão escolar nas unidades da SME totalizam 1.697, sendo
314 em Educação Infantil; 1.175 no Ensino Fundamental e 208 na Educação
de Jovens e Adultos.
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GRÁFICO 12 – INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA RME 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE

GRÁFICO 13 – INCLUSÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL NA RME 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE
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GRÁFICO 14 – INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA RME
2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE

É importante ressaltar que a SME prima pela formação e crescimento
profissional da equipe de professores que atuam com os educandos em
inclusão escolar, dessa forma oferta-se cursos de formação, assessoramentos,
capacitações em serviço e permanências concentradas.
CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Tem como objetivo implementar a política de Educação Especial no Município
buscando o acesso, a permanência e o atendimento de educandos com
necessidades educacionais especiais e específicas, no processo educacional.
Realiza assessoramento, orientação e acompanhamento técnico pedagógico
especializado aos profissionais que atuam nas Escolas Especiais, CMAEs,
Classes Especiais e Salas de Recursos, Salas de Recursos de Altas
Habilidades/superdotação e Atendimento Pedagógico Domiciliar assim como
orienta os processos de aprendizagem dos educandos.
As Escolas Municipais de Educação Especial atendem educandos de 0 a 25
anos, com necessidades especiais na área de deficiência intelectual e/ou
associada a outras deficiências. O atendimento é realizado por profissionais
especializados que atuam frente a diferentes programas como estimulação
essencial, educação infantil, ensino escolar e educação para o trabalho,
desenvolvido de acordo com a faixa etária e as necessidades e habilidades de
cada educando, primando sempre pelo direito à educação, balizada pelo
princípio da democracia.
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Têm por finalidade o desenvolvimento de competências, aprendizagens,
integração social e autonomia priorizando o trabalho coletivo pedagógico,
atividades flexibilizadas e específicas. Embasado no princípio da equidade, o
pensar na diversidade de forma diferente, aparece no percurso do trabalho da
escola especial, garantindo o acesso ao direito de cidadão.
As Escolas Municipais de Educação Especial, primando pelo atendimento
educacional especializado, iniciaram um processo de análise, estudo e
reformulação do Projeto Político Pedagógico, com vistas a transformar as
Escolas Especiais em Escolas de Educação Básica na Modalidade Educação
Especial, para atender educandos com necessidades educacionais especiais,
com deficiência e significativos comprometimentos no processo de
aprendizagem, múltiplas deficiências ou condições de comunicação e
sinalização diferenciadas, por meio de programas de Estimulação Essencial,
Educação Infantil, Ensino Fundamental - 1° ao 5° ano, Educação de Jovens e
Adultos e Educação para o Trabalho.
A SME mantém três escolas municipais especiais com o número total de 788
educandos atendidos, sendo 141 na Escola Municipal de Educação Especial
Ali Bark; 319 na Escola Municipal de Educação Especial Helena Wladimirna
Antipoff e 319 educandos matriculados e 328 na Escola Municipal de
Educação Especial Tomaz Edison Andrade Vieira.
CLASSE ESPECIAL
As Classes Especiais são organizadas para atendimento educacional a
estudantes com deficiência intelectual (DI), visando garantir o acesso aos
componentes curriculares que a escolarização deve proporcionar a todos. É um
programa ofertado em salas do ensino fundamental, organizado de forma a
constituir um trabalho diferenciado, com metodologia própria, voltada ao
processo ensino-aprendizagem, distinguindo-se por oferecer atendimento de
caráter transitório.
A SME conta hoje com 110 Classes Especiais atendendo a 1.058 estudantes.
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GRÁFICO 15 – NÚMERO DE TURMAS DE CLASSE ESPECIAL 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais
Es
- CANE









GRÁFICO 16 – NÚMERO DE ALUNOS EM CLASSE ESPECIAL 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades
Necessid
Especiais - CANE
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SALA DE RECURSOS
As Salas de Recursos realizam atendimento educacional especializado,
individual ou em grupo, ofertado aos estudantes do ensino fundamental que
apresentam dificuldades de aprendizagem, decorrentes de fatores cognitivos,
afetivos, funcionais e/ou culturais, os quais dificultam o desempenho escolar.
O atendimento ao educando oportuniza o desenvolvimento da aprendizagem,
por meio de estratégias de projetos que destacam a ênfase nas habilidades e
competências, considerando o interesse, a necessidade e a afetividade que o
motivam o aprender.
O atendimento é realizado em 68 Salas de Recursos atendendo a 1.450
estudantes.





GRÁFICO 17 – NÚMERO DE TURMAS DE SALA DE RECURSOS 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE
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GRÁFICO 18 – NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM SALA DE RECURSOS 2009 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades
Necessid
Especiais - CANE



SALA DE RECURSO PARA ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Em conformidade com os princípios norteadores da Educação
Educação Inclu
Inclusiva e
orientações da Política Nacional de Educação Especial
Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva o serviço de atendimento na área de Altas
Habilidades/Superdotação
perdotação tem como objetivo o atendimento aos estudantes, às
escolas e às famílias.
De acordo com a Resolução 04/2009, são educandos que apresentam alt
altas
habilidades/superdotação, aqueles que demonstram um potencial elevado e
grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano,
humano, isoladas ou
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes
ar
e criatividade.
O objetivo desse serviço é possibilitar a valorização
valorização do potencial e das
habilidades, respeitando as características de aprendizagem e as
necessidades socioemocionais dos educandos.
A proposta de trabalho está voltada ao enriquecimento
enriquecimento curricular, por meio de
atividades exploratórias e do desenvolvimento de projetos
projetos na área de interesse
do estudante.
Atualmente a Rede Municipal de Ensino, conta com cinco Salas de Recursos
de Altas Habilidades/Superdotação,
uperdotação, sendo a 5.ª
.ª Sala implantada em 2013.
Atualmente o serviço conta com 81 estudantes frequentando
frequentando as Salas de
Recursos de Altas Habilidades/Superdotação, distribuídos
distribuídos entre os CMAEs
Maria Cândida Fankin Abrão, Maria do Carmo Pacheco e Maria Julieta
lieta Alves
Malty.
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ATENDIMENTO DOMICILIAR
O Serviço de Atendimento Pedagógico Domiciliar ocorre em ambiente
domiciliar e contempla as atividades pedagógicas flexibilizadas, organizadas de
forma integrada ao sistema escolar de referência dos estudantes. Destina-se
ao estudante regularmente matriculado na Rede Municipal de Ensino que
possui solicitação médica de afastamento das atividades escolares, por um
período superior a 30 dias consecutivos.
ESCOLAS E ESTUDANTES ATENDIDOS
Em 2013, foram atendidos, até o momento, 89 estudantes, totalizando 432
atendimentos. Atualmente encontram-se no serviço 55 estudantes.

GRÁFICO 19 – ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESCOLAS E ESTUDANTES NA RME,
CURITIBA 2011 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE
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GRÁFICO 20 – ATENDIMENTOS REALIZADOS NA RME, CURITIBA 2011 - 2013
Fonte: SME/Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais - CANE

ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR
A Escolarização Hospitalar é um programa que tem como objetivo garantir o
acompanhamento escolar de crianças/educandos que se encontram em
tratamento de saúde em ambiente hospitalar.
Por meio de convênios com hospitais, a SME disponibiliza professores que
desenvolvem suas atividades por meio da organização de atividades
pedagógicas flexibilizadas, em integração com o sistema educacional de
referência das crianças/educandos.
Nos convênios atuais com o Hospital de Clínicas, o Hospital Erasto Gaertner, o
Hospital Pequeno Príncipe e a Associação Paranaense de Apoio à Criança
com Neoplasia, 11 profissionais são disponibilizados às instituições, sendo 244
estudantes inseridos no programa.

CENTROS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – CMAE
O CMAE tem por finalidade ofertar serviços especializados de apoio, suporte e
colaboração na identificação das necessidades educacionais especiais e
específicas dos estudantes, bem como realizar atendimentos terapêuticoeducacionais e atuar em projetos de prevenção, com vistas ao
desenvolvimento de potencialidades e resgate de melhores condições do
desempenho em referência à escolaridade e ao âmbito social.
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A SME mantem oito CMAEs, localizados entre os Núcleos Regionais da
Educação:
NRE-BN CMAE REGINA NARDINO
•
•
•
•
•
•
•

NRE-BV CMAE Arlete Procotte
NRE-BQ CMAE Francisco Marçallo
NRE-CJ CMAE Iva de Abreu
NRE-MZ CMAE Maria do Carmo Pacheco
NRE-PN CMAE Maria Cândida
NRE-PR CMAE Maria Julieta
NRE-SF CMAE Ana Poppovic

O CMAE é composto por uma equipe de profissionais da SME, pedagogos e
professores especializados em Educação Especial, Reeducação Visual e
Auditiva, que atuam em parceria com profissionais da Secretaria Municipal da
Saúde, psicólogos e Fonoaudiólogos. Desenvolve um trabalho específico por
meio dos serviços de Avaliação Diagnóstica Psicoeducacional e do
atendimento terapêutico educacional. Tem como público alvo nos
atendimentos, os educandos que apresentam deficiência intelectual, visual,
auditiva, múltiplas deficiências, distúrbios da linguagem, transtornos das
habilidades escolares e de aprendizagem, atraso no desenvolvimento,
transtornos globais do desenvolvimento, vinculação inadequada com a
aprendizagem e altas habilidades/superdotação.
Atualmente, os CMAEs têm em sua abrangência de atendimentos as Escolas
Municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil.
A média dos atendimentos/mês é de 8.532 e a realização de Avaliação
Diagnóstica Psicoeducacional é de 210.
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA O ENSINO ESPECIAL –
SITES
A Gerência do Sistema Integrado de Transporte do Ensino Especial – SITES
tem seu gerenciamento pela Secretaria Municipal da Educação em parceria
com a Urbanização de Curitiba S.A – URBS. O SITES transporta os educandos
que residem no Município de Curitiba que apresentam Deficiências,
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Transtorno de Conduta
matriculados nas Escolas Municipais Especiais e Escolas Conveniadas de
Educação Especial, sendo 35 escolas atendidas.
São 55 linhas, com 60 ônibus. Dessas, 21 linhas utilizam o terminal e 39 são
linhas diretas.
Atualmente são atendidos 1.101 educandos via terminal e 1.389 via linha
direta, totalizando 2.490 educandos diariamente.

84

No ano de 2013, 360 novos educandos foram inseridos no SITES.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DE SUBVENÇÃO SOCIAL
A SME mantem convênio de Cooperação Técnica, disponibilizando professores
do quadro próprio do Magistério – Docência I, com 21 mantenedoras de
instituições que oferecem atendimento a educandos com deficiências e
transtornos globais do desenvolvimento.
Atualmente temos disponibilizado por meio de convênio, um total de 110 (cento
e dez) professores, para atuar nas dependências dos convênios com Escolas
de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial.
Duas instituições mantêm convênio de Subvenção Social ofertando
atendimentos especializados, as quais recebem verbas para a execução do
plano de trabalho no atendimento aos educandos. São elas: Associação
Beneficente Renascer e Associação Mantenedora do Centro Integrado de
Prevenção e Educação Especial – AMCIP.
A SME também oferta o beneficio de crédito transporte aos educandos
matriculados na Rede Municipal de Ensino, tendo como finalidade subsidiá-los
no acesso aos atendimentos especializados na área clínica, atendimentos
terapêuticos educacionais e pedagógicos. Até agosto de 2013 foram
repassados 87.326 créditos transportes.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Atualmente, a RME é composta por, aproximadamente, 18.000 profissionais
dentre as carreiras docentes e não docentes. Além desste número de
profissionais, contamos com, aproximadamente, 1.740 atuando em sistema de
Regime Integral de Trabalho (RIT) e 1.260 provenientes dos Centros
Municipais de Educação Infantil conveniados à prefeitura.
Diante da diversidade de ações, dos dados e aspectos explicitados
anteriormente, do número de profissionais docentes e não docentes que atuam
nos diferentes equipamentos e funções, a SME está sistematizando o
Programa de Formação Continuada aos Profissionais da Rede Municipal de
Ensino, com o intuito não apenas de ampliar a sua participação, mas articular
as diferentes ações para atender plenamente as necessidades identificadas.
O referido programa é composto por categorias de formação:
• Plano de Ações Formativas: no qual estão inseridos cursos,
conferências, semanas pedagógicas e culturais, encontros, seminários,
festivais, fóruns, reuniões.
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• Projetos Suplementares: organizados de acordo com a sua natureza e
especificidade, o Projeto Educultura, o Projeto Edutecnologia e o
Projeto Edupesquisa.
• Formação Acadêmica onde constam a Graduação Inicial, a
Especialização, o Mestrado e Doutorado.
Entendendo a formação continuada como um elemento chave para a atuação
dos profissionais, considera-se a instituição do referido programa, fundamental
para garantir a continuidade de programas implantados e de propostas em
andamento, bem como, para a continuidade do trabalho dos profissionais e a
garantia da qualidade da educação.
Nesse processo, a SME confirma as propostas apresentadas pelo prefeito
Gustavo Fruet no seu plano de governo de “investir fortemente na capacitação
dos profissionais da educação, da educação infantil e no ensino fundamental”.
Diante do exposto, percebe-se a necessidade da oferta de formação
continuada aos profissionais, porém, essa necessidade não pode ser pautada
apenas na justificativa de sua utilização para a ascensão financeira na carreira,
ou seja, ela deve ser entendida como um direito do profissional.
Neste sentido, ao propor ações que contribuam para a consolidação do direito
do profissional (docente e não docente) em buscar continuamente, não apenas
sua atualização, mas, acima de tudo, aprendizagens que favoreçam o
aprimoramento de sua prática, a partir da promoção de espaços para a
reflexão-ação-reflexão, pretende-se contribuir efetivamente para o seu
desenvolvimento profissional.
Portanto, o programa de formação continuada tem por objetivo principal
promover o desenvolvimento profissional para o aprimoramento da qualidade
da educação. Sendo que, para tal faz-se necessário proporcionar espaços para
discussão e debate; instigar a transformação das práticas escolares; aprimorar
a aprendizagem profissional; possibilitar que o profissional compreenda,
analise e reorganize seu trabalho; promover a reflexão acerca da ação docente
e
não
docente;
implementar
o
conceito
de
profissional
investigador/pesquisador; promover a partir do Projeto Edupesquisa, a
formação continuada dos profissionais da educação da Rede Municipal de
Ensino de Curitiba, no sentido de garantir uma aprendizagem efetiva e uma
escola de qualidade para todos; proporcionar a formação cultural dos
profissionais por meio de ações viabilizadas pelo Projeto Educultura; oferecer
formação operacional e técnica aos profissionais da educação da Rede
Municipal de Ensino, visando o aperfeiçoamento de seu uso pessoal das
tecnologias.
Este processo contínuo de formação dos profissionais relacionado tanto à
formação inicial quanto àquela obtida no desempenho de sua profissão, são
importantes ferramentas para a melhoria da qualidade das ações
desenvolvidas no âmbito educacional.
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O Programa propõe integrar a formação inicial e a formação continuada, de
forma que contribua para o desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal
dos profissionais que atuam nos estabelecimentos educacionais da SME.
Conforme explicitado anteriormente o Programa de Formação Continuada
prevê:
PLANO DE AÇÕES FORMATIVAS
O Plano de Ações Formativas precisa ser considerado a partir do pressuposto
de que ações estanques, isoladas, não possibilitam o “desenvolvimento
profissional” qualitativamente.
O intuito é de pautar a formação continuada no processo de reflexão-açãoreflexão, em que os participantes das ações formativas sejam instigados a
observar suas práticas, analisa-las e propor novas ações, ou seja, onde a
construção de saberes seja favorecida a partir da reflexão sobre a ação.
Estas ações propostas aos profissionais da RME são ofertadas pelos diferentes
Departamentos, Coordenadorias e Núcleos Regionais da Educação, a partir do
planejamento de eventos educacionais e cursos de acordo com o levantamento
de necessidades realizado anualmente. Este processo envolve o planejamento
das ações formativas a serem ofertadas, a metodologia utilizada, os
instrumentos avaliativos empregados, bem como, a análise destes
instrumentos para repensar a prática.
Neste ano, até 17 de agosto, foram computadas 506 ações formativas
iniciadas, sendo que destas, 180 já foram finalizadas. Essas 180 ações podem
ser traduzidas em 3.723 horas de formação continuada destinadas aos
profissionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e significam 32.518
vagas ofertadas.
SEMANA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS – SEP
A Semana de Estudos Pedagógicos - SEP é um evento que visa impulsionar a
participação de todos os profissionais da RME, docentes e não docentes, em
eventos científicos na área educacional com foco na educação básica. Tem
como principal objetivo oportunizar o aperfeiçoamento de conhecimentos
teóricos com temas relacionados à prática pedagógica, buscando novas
abordagens, promovendo a reflexão e atualização com vistas à melhoria da
qualidade da educação.
A cada edição, a SEP receberá uma temática central, sendo que a de 2013,
“Avaliação e Planejamento na Educação Básica”, foi organizada para atender
todos os 21.000 profissionais da educação, dentre as carreiras docentes e não
docentes lotados na SME (incluindo os que atuam com RIT – Regime Integral
de Trabalho), distribuídos para participar de 59 palestras e 713 minicursos,
apresentações de práticas de referência e pesquisas educacionais, ao longo de
dois dias (30 e 31 de julho de 2013), nos períodos da manhã, tarde e noite.
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O profissional continuamente aperfeiçoado terá como foco a consolidação de
uma educação de excelência repensando novas práticas com vistas ao
desenvolvimento integral dos educandos e consolidando a construção das
mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade
exigem.
SEMANA CULTURAL
A Semana Cultural, a ser lançada no ano de 2013, planeja proporcionar o
acesso e ampliação às práticas culturais para os profissionais da RME e
integrar as várias atividades de produções artística e cultural dos estudantes e
crianças das unidades educativas do Ensino Fundamental e da Educação
Infantil em uma semana intensiva, mobilizando todos os setores administrativos
e pedagógicos da SME.
Esta Semana concentrará apresentações diversificadas, dentre as quais se
destacam apresentações de espetáculos, exposições e oficinas.

PROJETOS SUPLEMENTARES
PROJETO EDUCULTURA
A SME, em conjunto com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) lançou no 1º
semestre do ano de 2013, o “Projeto Educultura”, com o objetivo de
promover a formação cultural dos profissionais da RME pelo acesso às
linguagens artísticas presentes nos espaços da FCC e outros espaços
culturais.
Com objetivos específicos, o presente projeto pretende: promover a ampliação
cultural aos profissionais; incentivar o acesso a espaços culturais; ampliar as
possibilidades de fruição das linguagens artísticas; ressignificar as práticas em
sala de aula e estabelecer uma melhor articulação entre SME e FCC, entre
outras parcerias.
Acredita-se que o repertório cultural depende da ampliação de referenciais
estéticos dos diferentes espaços de cinema, teatro, apresentações musicais e
apresentações literárias, capazes por si só, de oferecerem condições de
releituras e diferentes interpretações de mundo, extrapolando os muros das
instituições educacionais.
Para alavancar ações que venham atingir os objetivos do programa, deseja-se
tornar acessível para todos os servidores municipais que atuam na educação, o
acesso a cursos ofertados pela SME e por parceiros, com o intuito de ampliar a
formação pessoal dos envolvidos, além do acesso aos diferentes espaços
culturais, proporcionando assim a ampliação de público para a fruição das
linguagens artísticas presentes nos eventos e espetáculos oferecidos.
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O projeto Educultura iniciou as suas ações oficialmente no dia 14/03 com o
lançamento da peça “Chucrute e abacaxi com vinavurst” no Teatro Paiol, com a
parceria da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) que disponibiliza 10% de
todos os espetáculos da FCC. A oferta somada às outras instituições públicas e
privadas promotoras de eventos culturais (Teatro Guaíra, Volvo, Sesc Paço
Municipal, Teatro Regina Vogue, dentre outros) totaliza 7.096 convites
disponibilizados até a presente data. Estes são ofertados no blog vinculado ao
Portal da SME: Cidade do Conhecimento.
CURSOS: Disponibilização de cursos visando a ampliação cultural, produção e
fruição dos profissionais da RME: “Gravura”, “Produção de Cinema” na
Cinemateca de Curitiba e “Mangá” na biblioteca Hideo Handa e Narração
visando a gravação de áudio livros (com FCC e SEDPcD). Ampliando 2014
com os cursos: Violão, Dança circular, Teatro de Bonecos, Técnica vocal,
fotografia e dança (Flash Mob). Oficinas: Como utilizar quadrinhos em sala de
aula, Coleção Preparação etc...
PUBLICAÇÕES: Disponibilização de publicações produzidas pela FCC, via lei
Municipal de incentivo à Cultura.
OUTRAS AÇÕES CULTURAIS DO EDUCULTURA
a) PUBLICAÇÕES:
 Ilustração e organização da revista para o “Alimentando com Música”
na Capela Santa Maria e “Revista da Casa Encantada – Biblioteca do
Bosque Alemão” para distribuição a crianças presentes nos locais.
 Ilustrações: Mascotes dos Núcleos, “Projeto: Conhecer para prevenir”
(Projetos/EF), revista da Copa 2014 (SeCopa) entre outras.
b) ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM, ATENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES:
 Planejamento e logística da Semana Cultural (com FCC).
 Equipamentos: Gibitecas da RME (continuidade com oficinas no local).
 Eventos: Organização do 4º Festival Sul Americano e 3º Semana da
Cultura Árabe; Pintura do Bolo dos 320 anos de Curitiba; Peça teatral
“Corrente Fria, Corrente Quente”; projeção de vídeo sobre Mangá no Haru
Matsuri; participação no Encontro de Grafiteiros – 2013.
 Apoio às Unidades Integrais com o Programa Mais Cultura nas
Escolas do MEC e MinC.
c) ATENDIMENTO PEDAGÓGICO:
 Curso e oficinas com estudantes de Altas Habilidades na SME (30
crianças) e CMAES (20 crianças).
 Assessoria e capacitação de técnicas artísticas aos professores das
unidades Integrais, visando o contraturno.
 Oficinas para estudantes atendidos pelo Projovem.
d) MEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROPOSTAS EXTERNAS AOS
PROFESSORES E ALUNOS
 Projeto Cultural do Sindicato dos Panificadores – “Concurso Pão”.
 Programa de formação de professores – PARFOR do MEC.
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 ONG Instituto Não-Violência – Cursos de formação continuada.
PROJETO EDUPESQUISA
O “Projeto Edupesquisa”, lançado no mês de junho de 2013, está voltado à
formação continuada dos profissionais da educação. Foi desenvolvido pela
SME e, em sua primeira edição, acontece como um projeto-piloto, com a
finalidade de propiciar aos profissionais da educação o desenvolvimento de
pesquisas voltadas à própria formatação do projeto por meio de um amplo
processo de articulação das unidades educativas com a Universidade Federal
do Paraná – UFPR, por se tratar da única universidade pública de Curitiba que
oferta curso na área da Educação e é parceira no desenvolvimento e oferta de
programas de formação continuada.
Nesse projeto-piloto foram disponibilizadas 500 bolsas-auxílio para os
profissionais das carreiras docentes da RME, sob orientação de 12 professores
da UFPR e de 44 tutores, acadêmicos dos cursos de mestrado e doutorado
vinculados à instituição.
Desde o início desse processo, a SME vem assumindo sua função na
elaboração das políticas municipais de formação continuada, bem como, seu
papel na coordenação de projetos, em articulação e colaboração das
Instituições de Ensino Superior.
As definições desse projeto e as ações daí decorrentes explicitadas resultam
de trabalho coletivo que envolve o diálogo entre a SME e a UFPR. A versão
inicial foi elaborada pela equipe técnica da SME, tendo por base os
documentos oficiais, as pesquisas na área, as indicações da Comissão
Permanente do Projeto Edupesquisa, bem como, as reflexões e experiências a
partir do trabalho em andamento.

PROJETO EDUTECNOLOGIA
O “Projeto EduTecnologia”, a ser lançado no ano de 2014, é proposto pela
SME a partir do entendimento de que a formação dos profissionais da
educação (docentes e não docentes) é um desafio constante e contínuo,
principalmente numa sociedade repleta de tecnologias de informação e
comunicação. O objetivo geral do projeto é ofertar formação operacional e
técnica aos profissionais da RME, visando o aperfeiçoamento do uso pessoal
das tecnologias.
Com o intuito de realizar a formação para uso das tecnologias, o projeto
pretende dar ênfase a uma pré-etapa de aprendizagem tecnológica. Essa préetapa é aquela na qual o professor utiliza os recursos tecnológicos para apoiálo nas tarefas burocráticas da sua profissão e também faz uso pessoal também
dessa ferramenta: comunica-se com seus amigos por e-mail e outros recursos,
acessa e aprende a interagir por meio das redes sociais, blogs e microblogs,
aprende a armazenar arquivos, passa a utilizar e-books disponíveis na rede e
se familiariza com pesquisas de conteúdo para suas aulas com diversas
ferramentas disponíveis na Internet.
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Ou seja, o “EduTecnologia” pretende olhar não somente o professor, mas todos
os que atuam na educação e auxiliá-los a melhorar seu uso pessoal de
diversas tecnologias que podem facilitar o seu dia a dia, seja no trabalho, no
lazer, no relacionamento familiar ou social. Entendemos que assim, de forma
natural, todas essas práticas e aprendizados serão também refletidos no seu
trabalho cotidianamente.

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
Propondo atender de forma mais efetiva e abrangente todas as modalidades da
RME, é lançado o Programa Conexão Educacional, voltado à melhoria da
aprendizagem a partir de três frentes: inserção, formação continuada e suporte
às tecnologias da informação e comunicação nas escolas, CMEIs, Faróis do
Saber, bibliotecas, CMAEs, Escolas Especiais e Unidades de Educação
Integral.
O programa garante a inclusão social e avanços na qualidade do ensino na
medida em que insere nas ações pedagógicas o uso adequado e planejado de
instrumentos como internet, redes sociais, tablets e lousas digitais.
Quando esses recursos são usados corretamente no processo de ensino, são
capazes de modificar a relação de crianças e estudantes com a tecnologia,
promovendo inclusão digital. Outro importante resultado do programa é a
promoção, a integração e a formação continuada oferecida aos profissionais da
educação.
De nada adianta contar com recursos tecnológicos se não houver
conhecimento e prática de como explorá-los para despertar curiosidade,
desenvolvimento e habilidades nos 142 mil estudantes da RME.
Neste ano de 2013 todos os Centros Municipais de Atendimento
Especializados - CMAES receberam seis netbooks educacionais para serem
utilizados com os estudantes atendidos e formações específicas para os
profissionais estão sendo encaminhadas numa parceria entre o Departamento
de Tecnologia e Difusão Educacional e a Coordenadoria de Atendimento às
Necessidades Especiais.
Além dos netbooks, foram atendidas as seguintes solicitações dos CMAEs:
CMAE Arlete Precotte (02 computadores); CMAE Iva de Abreu Costa Silva (02
computadores e 03 nobreaks); CMAE Prof.ª Regina Nardino Pereira (01
impressora e 01 notebook); CMAE Maria Cândida Fankin Abrão (02
computadores); CMAE Maria Julieta Malty (04 computadores, 01 impressora
laser, 01 maleta de Robótica NXT, 01 maleta Robótica RXT, 01 datashow, 01
filmadora, 01 câmera fotográfica);
CMAE Helena Antipoff (04 impressoras e 3 câmeras fotográfica);
CANE/Departamento (4 computadores e 1 impressora); CEI Ulisses Falcão
Vieira (1 notebook para o aluno João Pedro Crozetta); EM Papa João XXIII (1
notebook para o aluno David Felipe de Lima); EM Foz do Iguaçu (1 notebook
para o aluno Guilherme Frontino Boff); EM Professora Carmem Salomão
Teixeira (1 notebook para o aluno Luiz Felipe da Cruz Eugenio).
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Todos os projetos que fazem parte do Conexão Educacional são
acompanhados por ações de formação continuada que envolvem todas as
modalidades de ensino, o trabalho é realizado de forma conectada com o
planejamento do professor e visando a aprendizagem do estudante de forma
criativa e dinâmica, unindo assim, a tecnologia disponível na escola com o
currículo escolar. Isso representa um novo ciclo de atividades direcionadas aos
profissionais da educação, visando ao uso pedagógico das tecnologias da
informação e comunicação - TIC, enriquecendo o trabalho em sala de aula e
valorizando as produções dos profissionais.
A SME entende que a tecnologia pode contribuir de forma muito significativa,
desde que favoreça a interação, a criatividade e a apropriação dos conteúdos,
legitimando o processo de ensino e de aprendizagem de todas as crianças e
estudantes.
Cabe destacar ainda que a SME tem como objetivo principal nortear o uso
pedagógico das TICs de forma integrada e inovadora, entre os setores,
possibilitando formação continuada na busca crescente da qualidade de
ensino.
Seguem abaixo algumas estratégias de ensino em educação com o uso de
tecnologias digitais:
•
LEGO: Os kits desenvolvidos especificamente para educação são
compostos por engrenagens, polias, eixos, motores, sensores, correias e tijolo
programável.
As construções são contextualizadas dentro do planejamento dos conteúdos
que o professor está trabalhando com as crianças. Não são montagens
desvinculadas. Para isso, a revista Lego Zoom disponível nas escolas é um
excelente referencial.
Habilidades do desenvolvimento cognitivo como criatividade, investigação,
resolução de problemas, raciocínio lógico, memória, levantamento e testagem
de hipóteses e probabilidade, permeiam durante todo o tempo as atividades
desenvolvidas com o uso dos kits. O trabalho através de situações-problemas,
apoiado nos conteúdos curriculares, contribui para o desenvolvimento cognitivo
dos estudantes.
A aprendizagem colaborativa é um dos princípios desenvolvidos com o trabalho
realizado com os kits, pois os alunos trabalham em equipe, desempenhando
funções diferenciadas no processo de construção que é dirigido pelo professor.
Os kits são recursos diferenciados e atrativos que o professor pode utilizar no
processo de ensino-aprendizagem.
•
MAGEM E VIDEO: O vídeo/imagem em sala de aula pode ter vários
papéis, divididos em duas vertentes principais: análise e produção. A análise
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ajudará o estudante a assimilar e compreender o conteúdo que já foi
trabalhado de acordo com o planejamento do professor. Já na produção, o
estudante se apropria do conhecimento conforme trabalha com as informações,
do roteiro à execução.
•
PROINFO/UCA: PROINFO: Programa Nacional de Tecnologia
Educacional, criado pelo MEC, para promover o uso pedagógico de
Tecnologias de Informática e Comunicações na rede pública de ensino
fundamental e médio. Disponibiliza à escolas, laboratórios de informática com
pacote de conteúdos próprios, elaborados pelo MEC.
UCA: Projeto Um computador Por Aluno, em que são distribuídos laptops a
todos os alunos de uma unidade escolar como objetivo de utilizar a tecnologia
e promover a inclusão digital, além do adensamento da cadeia produtiva
comercial no Brasil.
SITES/SOFTWARES

•

Web 2.0: Pesquisa, ferramentas colaborativas e redes sociais voltadas
para a educação.
• Informática básica: subsidia os participantes nas noções básicas do uso
do computador, aprendendo desde a ligar e desligar até a manipular e
salvar arquivos. Além dessas noções básicas, são trabalhados os
aplicativos Word, Excel, Power Point e Paint em projetos pedagógicos,
representando conteúdos das áreas do conhecimento, bem como a
navegação e interação com a internet.
• Linguagem Logo (Linguagem de programação): É uma ferramenta
poderosa que estimula o aluno a pensar, a construir e a criar, através de
desafios a criança programa, interage com o computador, com o
professor e com seus colegas, tornando a aprendizagem mais
significativa. Desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de
Massachussets (MIT), dos EUA, especialmente para a área educacional.
•

•

SOFTWARES EDUCACIONAIS GRATUITOS: disponibilizados para o
desenvolvimento dos conteúdos do ensino fundamental.

•

EXTRA, EXTRA! : é um projeto elaborado para o desenvolvimento de
jornais eletrônicos escolares, através da simulação de uma redação de
jornal, desde a produção textual e a produção de imagens (fotos e
desenhos, incluindo vídeos) até a editoração e a publicação na WEB,
utilizando ambiente que integra os usuários participantes.
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Com esse trabalho, não só se ensina o aluno a ler e a escrever, mas
também a refletir sobre o objeto de estudo – o texto, com a intenção de
interagir com o outro, ter prazer em ler e escrever e utilizar a escrita para
encontrar e fornecer informações, produzindo diferentes tipos e gêneros
de textos.
Atividades específicas propostas pela gerência, com o Cidadão com
Opinião e o prêmio, no final do ano, com o Tirando de letra.
Este ano foi lançado o novo layout e nova logo do Extra,Extra!
•
LOUSA DIGITAL: é um recurso multimídia criado para que os professores
tornem as aulas mais dinâmicas e interessantes. É uma tela que funciona em
total interação com o computador e o usuário. Dessa forma, todo o conteúdo da
aula pode ser projetado e manipulado interativamente. Presente nas escolas de
5ª a 8ª séries.
•
MOODLE: Ambiente de Educação à Distância, adotado pela SME. Neles
é disponibilizada toda a parcela à distância dos cursos semi-presenciais bem
como os cursos 100% à distância.
•
NETBOOKS EDUCACIONAIS: Utilização pedagógica dos 20.000
netbooks educacionais para todos os estudantes da RME com recursos digitais
para incrementar o desenvolvimento dos conteúdos pedagógicos como: sites
educacionais, editores de texto, planilhas, apresentação, desenho, imagem,
gravador de som e webcam e produção de vídeos.
Proporcionamos a SEMATEC (Semana de Tecnologia) com uma semana
fechada com oficinas pela manhã, tarde e noite (15 oficinas distintas) e palestra
para os profissionais da educação (professores, gestores e pedagogos) e no
momento estamos com a 2ª Gincana Virtual com o tema Grafite: a arte das
ruas, envolvendo as unidades e alunos dos Centros de Educação Integral.
Dessa forma a Gerência de Tecnologias Digitais incentiva o uso dos recursos
tecnológicos como instrumento para a aprendizagem, explorando-os em
diferentes propostas, integrando-os à prática pedagógica e promovendo
situações de aprendizagem em que as crianças se apropriem desses recursos
e possam aprender de maneira atrativa e desafiadora.
REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
A Rede Municipal de Bibliotecas Escolares de Curitiba (RMBE), criada pelo
decreto 376 de 17/04/2007, possui um acervo de 953.407 livros, englobando
todas as áreas do conhecimento É formada por 195 bibliotecas, entre
bibliotecas escolares, Faróis do Saber, bibliotecas temáticas e gibiltecas:
A finalidade dos Faróis do Saber é servir de ponto de referência e de
disseminação da cultura para todos os cidadãos. As ações desenvolvidas
nesses espaços têm como objetivo contribuir para formação de leitores
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autônomos, oferecer contação de histórias, rodas de leitura, empréstimo e
devolução de livros, desenvolvimento de projetos, oficinas, cursos e, ações
culturais, entre outras. Entendendo que todos têm o direito de acesso à
informação, os Faróis do Saber possuem acervo de audiolivros, livros em
Braille e computadores com plataforma de leitura de tela para inclusão digital
de deficientes visuais. Também oferecem acesso gratuito à internet e contam
com projetos de inclusão digital para usuários de diversas idades.
Seis bibliotecas estão em fase de planejamento e implantação, seguindo o
disposto na Lei Federal 12.244/10 que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do País. Neste ano tivemos a
inauguração de duas: Biblioteca Tatiana Belinky na Escola Municipal Nansyr
Ceccatto Cavichiollo e Biblioteca Poeta Emiliano Perneta na Escola Municipal
Pilarzinho. Estão previstas as inaugurações da biblioteca da Escola Municipal
Drº Hamilton Calderari Leal no mês de dezembro e da biblioteca da Escola
Municipal Vila São José para o início de 2014.
Neste ano foi elaborado o Projeto de Revitalização e Ampliação da Rede
Municipal de Bibliotecas Escolares de Curitiba (RMBE), o qual pretende tornar
as bibliotecas escolares e os Faróis do Saber centros de difusão cultural,
promovendo maior contato da sociedade curitibana com as diversas linguagens
culturais. Sendo assim está em processo de elaboração o Caderno Pedagógico
da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares. Dentro desse projeto, estão
previstas ações de revitalização dos Faróis do Saber. Essa ação já teve seus
primeiros passos logo no inicio de 2013, com a retomada do projeto inicial do
Memorial Árabe Farol do Saber Khalil Gibran. Atualmente a Casa Encantada
do Bosque Alemão está passando por uma reforma a fim de melhor atender as
escolas e os turistas que vão até o espaço. Dentro das ações pedagógicas
desenvolvidas na casa, será implantada a Revista do Bosque que será
distribuída aos estudantes. Essa revista, de cunho pedagógico, será usada
pelos professores em sala de aula, ampliando as possibilidades de atividades.
Ainda com relação à revitalização dos espaços, estão previstas ações no Farol
das Cidades e na Biblioteca Especializada em Educação.
As Gibitecas Alceu Chichorro, Cidade Industrial e Jardim Pinheiros, em Santa
Felicidade, implantadas neste ano são uma via de acesso aos quadrinhos,
formando um espaço alternativo de ampliação da leitura literária e lazer, com a
realização de diferentes eventos relacionados a cultura, educação e artes. A
previsão é implantar uma Gibiteca por núcleo, para atender tanto as escolas
quanto a comunidade das regionais.
Para todos os profissionais que atuam nas bibliotecas e Faróis do Saber é
ofertada formação continuada, bem como visitas de assessoramento aos
faróis de praça, desenvolvendo projetos pedagógicos para os alunos das
Escolas Municipais e para a comunidade. Para o ano de 2014, está em fase de
elaboração o projeto de formação continuada que será ofertado durante todo o
ano, contando com diversos eventos como o Encontro de Bibliotecas da
RMBE, “Paiol Literário” e “Um Autor na Biblioteca” (há a necessidade de
confirmação dos eventos) realizados em parceria com a Biblioteca Pública do
Paraná.
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As bibliotecas e faróis oferecem oportunidades de estágio para estudantes,
contratados via IMAP, a fim de contribuir para a formação dos jovens
preparando-os para exercer sua cidadania e para o mundo do trabalho.
A SME conta com algumas parcerias: o Festival Sul - Americano e Semana da
Cultura Árabe efetivados no Memorial Árabe Farol do Saber Khalil Gibran e o
Programa de Língua e Cultura Árabe são realizados em parceria com a
BibliASPA, Biblioteca e Centro de Pesquisas América do Sul-Países Árabes.
Também é realizada parceria com a Fundação Cultural de Curitiba com
atividades de contação de histórias desenvolvidas pelo Projeto História da
Cléo, aprovado conforme Edital 051/2013, publicado no Diário Oficial de
Curitiba, nº 67 de 09/04/2013. Outra parceria é realizada com o SESI sob a
qual foram implantadas bibliotecas nas Unidades E.M. Dario Vellozo; E.M.
Álvaro Borges; E.M. Moradias Ribeirão e E.M. Newton Borges dos Reis.
A SME promove eventos e exposições periodicamente. Contamos com as
exposições itinerantes “Drummond, Testemunho da Experiência Humana” que
percorre escolas da RME e “Arquitetura Italiana em Curitiba” do escritor Fábio
Domingos Batista que percorreu os Faróis do Saber. Dentro do Festival Hanna
Matsuri, o Farol do Saber Hideo Handa abriu durante todo o evento,
oportunizando o contato dos participantes às obras literárias do espaço.
O Município de Curitiba, por meio da SME, aderiu aos programas do Governo
Federal como: Mais Educação, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade
Certa, Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Formação do Atleta pela
Escola, Plano Nacional do Livro Didático, Plano Nacional do Livro Didático/EJA,
Plano Nacional de Tecnologia Educacional, Programa Escola Acessível,
Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, PDE Escola, Programa
Dinheiro Direto na Escola, Programa Saúde na Escola, Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Programa Nacional Biblioteca da
Escola, Escola Sustentável, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PAR – Plano de
Ações Articuladas e Programa ProInfância – PAC 2.
Destaca-se, entre as ações da Secretaria Municipal da Educação – SME, a
preocupação em assegurar que todas as crianças e os estudantes possam
beneficiar-se de uma boa escola pública municipal, garantindo a aprendizagem
a despeito de gênero, etnia ou condição socioeconômica familiar.
Para tanto,ações afirmativas estão sendo desenvolvidas, no sentido do respeito
à diversidade humana, bem como, esforços dispensados para a ampliação do
atendimento em tempo integral, entendido como forma de proporcionar ao
estudante o desejo de aprender, fazendo-o compreender que o conhecimento é
um bem indispensável à sua formação.
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4.1. PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCAÇÃO
O Programa Curitiba Mais Educação tem como objetivo geral incrementar a
qualidade da educação ofertada pelo município de Curitiba.
O público alvo do programa são crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos que acessam os serviços da Rede Municipal de Ensino.
A política educacional estabelecida para o Plano de Governo do Município de
Curitiba prevê o desenvolvimento dos projetos voltados a Gestão Educacional,
Formação dos Profissionais da Educação, Prática Pedagógica e Prática
Avaliativa, Infraestrutura Física, Recursos Humanos e Recursos Pedagógicos.
O acesso à educação, no que se refere ao Ensino Fundamental, foi tema
prioritário durante a maior parte da década de 1990. Hoje, com o acesso ao
Ensino Fundamental universalizado em Curitiba, outros desafios - legais ou
pedagógicos - se colocam na pauta das políticas públicas educacionais e para
o programa Curitiba Mais Educação:
•

•

•

•

•

Busca da equidade entre as unidades educacionais que compõem
a Rede Municipal de Ensino - A qualidade na educação, que está
para além do acesso, passa a ser prioridade. Para tanto, faz-se
necessária a análise de fatores intervenientes para que a
permanência do estudante na escola e seu sucesso sejam efetivos.
Alguns desses fatores: características de infraestrutura e recursos
pedagógicos disponíveis, projetos pedagógicos propostos, ações
para formação inicial e continuada dos professores, educadores e
demais profissionais da educação e ampliação de carga horária
com a oferta de práticas educativas em contraturno nas escolas.
Expansão da oferta da Educação Infantil – O atendimento à
legislação que torna obrigatório o ensino a partir dos 4anos de
idade e a ampliação da oferta de Educação Infantil, entendida
como direito à educação.
Qualificação da prática pedagógica - Elaboração e implantação do
plano de formação continuada para os profissionais da educação e
criação de ações de incentivo à pesquisa, ampliação de acesso à
cultura e ao uso das tecnologias de informação e comunicação na
prática pedagógica.
Qualificação da prática avaliativa – Criação e implantação de um
sistema próprio de avaliação institucional e de avaliação do
desempenho dos estudantes.
Valorização dos profissionais da educação - Ampliação da hora
permanência para 33% da carga horária semanal para os
professores e para os educadores; análise e revisão do Plano de
Carreira do Magistério; reformulação do Plano de Carreira dos
Educadores.
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Coordenado pela Secretaria Municipal da Educação – SME, o programa
envolve vários órgãos e secretarias municipais em suas ações: Fundação
Cultural de Curitiba – FCC, Fundação de Ação Social – FAS, Secretaria
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEPcD, Secretaria
Municipal da Saúde – SMS, Secretaria Municipal do Abastecimento – SMAB,
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ e Secretaria
Municipal Extraordinária da Mulher – SMEM.
No âmbito do Plano Plurianual, visando mensurar o resultado do Programa
Curitiba Mais Educação, serão utilizados os seguintes indicadores: Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Rede Municipal Anos Iniciais e
Anos Finais considerando os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da
Educação, e o número de escolas da RME com baixa proficiência em língua
portuguesa e matemática no 5º e no 9º ano do ensino fundamental na Prova
Brasil.
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5. SEGURANCA ALIMENTAR
Desde fevereiro de 2010, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 64, a
alimentação foi incluída entre os direitos sociais da Constituição Federal,
devendo o poder público adotar políticas e ações que se façam necessárias
para promover e garantir o direito humano à alimentação adequada e a
Segurança Alimentar e Nutricional - SAN da população, que é condição
fundamental para a fruição de todos os outros direitos humanos.
Na Prefeitura de Curitiba a Secretaria Municipal do Abastecimento – SMAB
coordena ações de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN e tem como
missão promover o abastecimento de alimentos associado à educação
alimentar, visando à melhoria do padrão nutricional da população de Curitiba,
principalmente aquela em risco social. Para tal atua em três principais
vertentes: Acesso ao alimento, Educação Alimentar e Mercado Consumidor.
Acesso ao alimento - promove o acesso ao alimento, que deve se dar tanto de
forma econômica como física disponível para todos, priorizando grupos de
baixa renda, em situação de vulnerabilidade social e para os que necessitam
de dieta especial (diabéticos, celíacos, intolerantes à lactose, etc).
Educação Alimentar – aborda a questão do comportamento alimentar dos
indivíduos, que é determinado por vários fatores como estilo de vida moderno,
a urbanização e o apelo comercial e publicitário, que favorece a redução do
consumo de alimentos mais naturais. A longo prazo essa situação traz
prejuízos para a saúde e a qualidade de vida da população sendo que
modificar este panorama é um dos principais desafios dos gestores públicos.
Mercado Consumidor – atua junto ao mercado consumidor, considerando que
Curitiba é o principal mercado do Estado e insere-se como um agente
potencializador e indutor do desenvolvimento da produção sustentável de
alimentos, sobretudo no âmbito regional. O desafio é realizar a promoção do
desenvolvimento regional, posicionando o consumidor curitibano como um
agente ativo e consciente do seu papel na sustentabilidade. Nesse contexto a
SMAB através dos seus equipamentos de feiras livres, orgânicas e mercados
públicos articula e implementa políticas para a promoção da comercialização
de alimentos oriundos de cadeias produtivas sustentáveis.
Os Principais programas/projetos da SMAB: Armazém Da Família (Mercadão
da Família, Armazém da Solidariedade e Armazém Metropolitano), Disque
Economia, Refeição Solidária, Restaurante Popular, Feiras Livres, Feiras
Gastronômicas, Feiras de Orgânicos, Varejões, Sacolão da Família, Mercado
Municipal, Mercado de Orgânicos, Programa de Agricultura Urbana (Lavoura e
Nosso Quintal), Educação Alimentar, Unidade Móvel de Segurança Alimentar,
Câmbio Verde (parceria SMMA).
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5.1. PROGRAMA CURITIBA MAIS NUTRIÇÃO
O Programa Curitiba Mais Nutrição está pautado no conceito contido na Lei
11.346/2006 - LOSAN - Lei Orgânica da Segurança Alimentar que cita a
Segurança Alimentar e Nutricional como a “realização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo
como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis”.
Para atingir seu objetivo estratégico de “ Contribuir para a melhoria da situação
de segurança alimentar e nutricional da população de Curitiba”, o Programa
Mais Nutrição envolve de quatro principais projetos:
1. Elaborar a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Curitiba realiza inúmeras ações em segurança alimentar e nutricional e existe a
necessidade da consolidação dessas ações na forma de uma política
formalmente descrita, para melhorar a gestão a e articulação das ações de
SAN, evitando sobreposições, ineficiência das ações e desperdício dos
escassos recursos públicos.
Para elaboração da Política de SAN, é necessário implementar a Câmara
Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e elaborar o Plano Municipal
de SAN que será um importante passo em direção ao trabalho conjunto e
intersetorial. O trabalho intersetorial, coordenado e articulado, utilizará os
recursos existentes em cada setor de modo mais eficiente, com prioridades
estabelecidas em conjunto, aumentando a eficácia do serviços públicos.
2. Contribuir para a melhoria dos Hábitos Alimentares da População de
Curitiba
A melhoria dos Hábitos Alimentares da População de Curitiba é observada
como fator fundamental para a qualidade de vida e a redução do crescente
aumento dos índices de sobrepeso e obesidade na população, em crescente
aumento e que trazem prejuízos como a ocorrência de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) que é a principal causa de mortes no Brasil (72% do
total de óbitos em 2011). Uma das causas dessas doenças é alimentação
inadequada, associada ao sedentarismo. Segundo a Pesquisa de Orçamentos
Familiares – POF 2008/2009, o excesso de peso destaca-se na região sul
(56,8% de homens e 51,6% de mulheres), que também apresenta os maiores
percentuais de obesidade (15,9% de homens e 19,6% de mulheres. De acordo
com a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2012) 51,6% da população de Curitiba
está com excesso de peso e acompanha a tendência nacional. A frequência de
obesidade e de excesso de peso na população de Curitiba aumentou,
passando de 12,6% e 44,1% em 2006, quando foi feita a primeira edição do
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estudo, para 16,3% e 51,6% respectivamente. Intervenções do poder público
abordando a questão dos hábitos alimentares adequados são fundamentais
para preservação da saúde da população.
3. Facilitar o acesso aos alimentos de qualidade
A promoção do acesso a alimentos de qualidade para toda a população,
priorizando grupos de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, é o
maior dos desafios da Segurança Alimentar e Nutricional. Na busca de atender
a esse objetivo a Prefeitura realiza a expansão dos programas de Segurança
Alimentar e Nutricional e a criação de novas ações que permitam o acesso
tanto de forma econômica como física para a população, na busca de que o
alimento esteja disponível para todos.
4. Promover uma participação corresponsável do Mercado Consumidor de
alimentos de Curitiba.
No tocante ao mercado consumidor, constata-se uma série de deficiências,
além de uma desarticulação fortalecida pela disputa de interesses econômicos
de mercado.
Tal realidade restringe o acesso à informação ao consumidor e exerce
pressões que dificultam o exercício da escolha consciente e corresponsável
dos produtos a serem consumidos.
Curitiba, como principal mercado
consumidor do Estado, insere-se como um agente potencializador e indutor do
desenvolvimento da produção sustentável de alimentos, sobretudo no âmbito
regional, face da sua maior interação com a RMC e beneficiário que é, dos
recursos naturais localizados nessas áreas, principalmente pela sua
dependência dos recursos hídricos para abastecimento de água. É o desafio de
o gestor realizar a promoção do desenvolvimento regional, posicionando o
consumidor curitibano como um agente ativo e consciente do seu papel na
sustentabilidade.
Nesse contexto a Prefeitura, através dos seus equipamentos de feiras livres,
orgânicas e mercados públicos pode articular e implementar políticas para
promoção da comercialização de alimentos oriundos de cadeias produtivas
sustentáveis.
Outras intervenções do Programa Mais Nutrição estão contidas nas ações:
Armazém da Família - possibilita o acesso a produtos e gêneros de primeira
necessidade, com preços até 30% abaixo dos praticados no mercado formal,
para uma população com renda familiar de até três salários mínimos e meio.
Atualmente o Programa Armazém da Família possui, no seu cadastro, em torno
de 250.000 famílias sendo que desse total 180.000 estão ativas. Em 2012,
foram realizados 2.041.277 atendimentos nos Armazéns e as famílias tiveram
acesso a gêneros alimentícios de qualidade. Com a economia gerada,
puderam suprir outras necessidades com saúde, educação ou lazer. Foram
comercializados em 2012, 60.416.751 kg de alimentos e, com a inauguração
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de duas novas lojas no período da vigência do PPA 2014 a 2017, haverá
expansão nos atendimento às famílias.
Educação Alimentar – As ações de Educação Alimentar beneficiam a família
como um todo, pois capacitando o membro da família que adquire e manipula o
alimento, os benefícios serão estendidos a todos os membros, principalmente
crianças e adolescentes que estão formando seus hábitos alimentares e ainda
não têm autonomia para prepará-los. Em 2012 foram realizadas 952 ações de
Educação Alimentar e Nutricional: palestras, oficinas, orientações, eventos,
teatro, atividades lúdicas e atividades desenvolvidas por estagiários entre
outras. Participaram 48.605 pessoas e dentre as ações citadas, foram
desenvolvidas 180 ações especificamente para crianças e adolescentes
envolvendo 3.120 participantes, ação que será ampliada nos anos de 2014 a
2017 com as unidades móveis (van e ônibus). Outras importantes ações de
Educação Alimentar estão previstas para a criança e o adolescente como a
adequação dos cadernos pedagógicos da Rede Municipal de Ensino e a
capacitação de profissionais da Educação (SME).
Agricultura Urbana - visa incentivar o cultivo de pequenas lavouras em áreas
de vazios urbanos, para produção de hortaliças, grãos e frutas destinados
principalmente ao autoconsumo. É desenvolvida em escolas, creches,
associações de moradores, entidades beneficentes e nos quintais das famílias.
Também em terrenos vazios, pequenas chácaras sob a linha de alta tensão.
Na medida em que as famílias cultivam o próprio alimento, passam a consumilo e adotar hábitos alimentares saudáveis, transmitindo essa cultura alimentar
também para as crianças e adolescentes. Em 2012 foram atendidas no
programa 1.462 famílias e 8.325 alunos de Escolas Municipais, Estaduais e de
Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs.
A Prefeitura de Curitiba promove a integração da produção de alimentos do
Paraná, principalmente frutas e hortaliças, ao maior centro consumidor do
Estado, que é Curitiba e Região Metropolitana, responsável por 38% do
consumo de alimentos. Também desenvolve ações para promoção da
produção e comércio de alimentos de qualidade, oriundos de cadeias
produtivas sustentáveis dispondo para a população equipamentos como a
Feira Orgânica e o Mercado de Orgânicos.
Outras ações como o Sacolão da Família, Feiras e Mercados Públicos
disponibilizam frutas e hortaliças às famílias sendo que esses alimentos são
recomendados para uma dieta saudável e equilibrada e para a prevenção de
doenças e manutenção da saúde. Haverá também a expansão dos pontos de
Sacolão, Feiras e Mercados Públicos durante a vigência do PPA 2014 - 2017.
O acesso universal a refeições de qualidade é disponibilizado para a
comunidade através de uma ferramenta da SAN, na forma dos quatro
Restaurantes Populares com refeições ao custo de R$ 1,00. Em 2012 foram
servidas 1.255.000 refeições sendo que está prevista expansão do serviço com
a implantação de mais um Restaurante Popular no Boqueirão no período do
PPA 2014 - 2017.
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Coordenado pela Secretaria Municipal do Abastecimento – SMAB, o programa
envolve vários órgãos e secretarias municipais em suas ações: Secretaria
Municipal da Educação – SME; Fundação de Ação Social – FAS; Secretaria
Municipal da Saúde – SMS e Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e
Juventude – SMELJ.
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6. CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
CULTURA
A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) é a responsável pela política pública
municipal de cultura. Embora as realizações do setor privado e das
organizações não governamentais sejam cada vez mais relevantes, cabe à
FCC, enquanto órgão público, a resposta para as demandas da comunidade,
promovendo a produção e o acesso a bens e equipamentos culturais, a
preservação do patrimônio cultural material e imaterial e a valorização das
manifestações culturais tradicionais ou emergentes.
As ações da FCC pautam-se em instrumentos legais, com destaque para o
Plano Diretor e os Planos Setoriais dele derivados, que, embora prezem pelo
atendimento universal da população, ressaltam que o município deva ter
sempre como prioridade a população em vulnerabilidade e risco social, a busca
pela inclusão e pela equidade. Norteada por esta diretriz fundamental, a
atuação da FCC busca a universalização do acesso à cultura sem distinção de
gênero, faixa etária, raça ou etnia.
No entanto, reconhecendo a importância do acesso às práticas e vivências
culturais enquanto aspecto fundamental para a construção dos valores
humanos e para uma leitura mais abrangente do mundo e das possibilidades
de com ele interagir, a atenção à criança e ao adolescente sempre foi
prioridade para a FCC. Esse comprometimento se comprova na criação de
espaços dedicados ao público infanto-juvenil três décadas antes da
implementação da Instrução Normativa nº 36/2009 do Tribunal de Contas do
Paraná: o Teatro do Piá, ainda em 1978, seguido da Gibiteca, em 1982.
Ao longo dos anos, outros espaços vieram se somar a esses, como o Bondinho
da Rua XV, o Circo da Cidade e as bibliotecas – hoje, Casas da Leitura – além
de diversos programas, projetos e ações direcionados a crianças e
adolescentes realizados nos espaços citados, nos demais espaços da FCC e
de parceiros. Dentre os programas e projetos de formação cultural
desenvolvidos destacam-se o “Alimentando com Música”, o “Coral
Brasileirinho”, a “Ação Educativa” (mediadora da ação cultural), o “Primeira
Sessão” (sessão de cinema para crianças) ações de incentivo à leitura, como
contações de histórias e rodas de leitura -, cursos e oficinas de iniciação às
artes, entre outros.
O Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC), por sua vez, desempenha
um papel fundamental para a programação cultural e a produção de bens
culturais voltados para esse público. Por meio do Fundo Municipal da Cultura e
do Mecenato Subsidiado projetos das diferentes linguagens e manifestações
culturais são apoiados reverberando, em síntese, em programação gratuita e
produtos culturais acessíveis.
Compreendendo a cultura como elemento que permeia as relações educativas,
a FCC também procura manter uma linha de atuação muito próxima da
Secretaria Municipal da Educação, desenvolvendo importantes programas e
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projetos em parceria, como o Linhas do Conhecimento, na década de 1990, o
Comunidade Escola, desde 2005 e mais recentemente o EduCultura – este
último voltado à formação cultural dos profissionais da Rede Municipal de
Ensino.
Para o ano de 2014 estão previstos mais de 1,6 milhão de reais para o
desenvolvimento de ações e atendimentos a crianças e adolescentes, sendo
254 mil reais do orçamento da FCC e 1,4 milhão de reais via
Fundo Municipal da Cultura.
Estima-se que mais de 100 mil crianças e adolescentes/ano sejam diretamente
beneficiados pelos projetos específicos e que um número muito superior seja
atendido pelo conjunto de ações que compõem o Programa Viva Mais Curitiba.
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
A política pública de esporte e lazer no Município de Curitiba é de
responsabilidade da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude
(SMELJ), bem como a política para a juventude através do Portal do Futuro. A
SMELJ atua nos diversos segmentos sociais, desenvolvendo ações através de
seus programas e projetos relacionados a esporte, lazer e atividade física para
crianças e adolescentes fomentando práticas esportivas e de lazer que visam à
realização plena dos direitos humanos com promoção social, hábitos saudáveis
e o desenvolvimento humano tornando-os futuros cidadãos corresponsáveis
pela sociedade em que vivem. Busca sistematizar e implantar suas ações no
âmbito de esporte participação e esporte rendimento, recreação e lazer através
dos diversos programas desenvolvidos é que possibilitem a utilização do tempo
livre, a prática esportiva, a melhoria e conservação da saúde por meio da
atividade física.
A Política de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba está pautada na Política
Nacional de Esporte e Lazer, Política Estadual de Esporte e Lazer e atualmente
busca um maior alinhamento e adesão aos programas de esporte e lazer
desenvolvidos pelo Governo Federal.
Cabe à SMELJ, que tem como missão “fomentar práticas de Esporte, Lazer e
Atividades Físicas ao cidadão curitibano, para o seu bem-estar, promoção
social e inserção na sociedade”, a atribuição específica de formular, planejar e
implementar a Política Municipal de Esporte e Lazer, alicerçada em quatro
princípios: democratização, participação, informação e descentralização,
além da intersetorialidade. Para alcançar maior efetividade, a SMELJ
desenvolve suas ações estruturadas em seis eixos:
•

Programa Desenvolvimento Institucional – ações desenvolvidas com
funcionários, demais secretarias e órgãos para implementar estratégias
de gestão, de informação e de desenvolvimento do potencial dos seus
servidores.
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•

Programa Desenvolvimento do Esporte - ações voltadas ao esporte
rendimento, esporte estudantil e esporte comunitário da população.

•

Programa Desenvolvimento do Lazer - ações voltadas ao lazer na
cidade, lazer comunitário, Dança Curitiba, eventos comemorativos, lazer
e ação e cicloatividade.

•

Programa Atividade Física e Qualidade de Vida - ações de promoção da
atividade física e da qualidade de vida desenvolvidas sistematicamente
nos Centros de Esporte e Lazer e suas regionais.

•

Programa Desenvolvimento do Incentivo ao Esporte e Promoção Social ações de incentivo ao esporte e à promoção social através de renúncia
fiscal de IPTU atendendo à legislação específica.

•

Programa Portal do Futuro - ações de desenvolvimento da juventude.

A tradição em eventos e ações sistemáticas direcionadas às crianças e
adolescentes são marca registrada da SMELJ, com projetos de destaque como
a Linha do Lazer criada em 1983, atendimento diário em pediatrias
hospitalares, projetos de contraturno escolar, CMEIs, CEIs, Associações de
Moradores e projetos em parceria com a FAS entre outras ações. A Festa do
Dia da Criança realizada no Parque Barigui, evento de destaque em Curitiba,
está na sua 26ª edição e cresce a cada ano o número de atividades, em virtude
da participação de aproximadamente 80.000 pessoas/ano e com a intenção de
propiciar a integração da família resgatando o convívio entre pais e filhos.
pois nos últimos 10 anos investiu-se em vários programas voltados ao
segmento. Nesse período foi implantado em Curitiba o programa Esporte e
Lazer para a Juventude, atualmente denominado Lazer e Ação.
O Programa de Atendimento Socioesportivo (PASE) por meio de 27
modalidades esportivas atende aproximadamente 9.000 crianças e
adolescentes, em ações realizadas nos Centros de Esporte e Lazer da SMELJ
e em convênios firmados com Associações de Moradores.
Para o ano de 2014, serão expandidas as ações realizadas pela SMELJ em
relação à oferta das atividades de dança, escolinhas de skate e ciclismo para
crianças através do Programa Cicloatividade e Lazer em Ação, em
conformidade com o Plano de Governo e demandas da sociedade.
A SMELJ atende aproximadamente 320.000 crianças e adolescentes nos seus
programas sistemáticos e eventos de pequeno, médio e grande porte.

6.1. PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA
Desenvolvido pela Fundação Cultural, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e
Juventude e Instituto Municipal de Turismo, o Programa Viva Mais Curitiba
tem como objetivo geral “mobilizar os cidadãos para uma agenda proativa de
ações e programação de lazer, cultura, prática esportiva e atividade física,
incentivando a socialização, o fortalecimento de valores e a promoção do
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turismo”, compreendendo as práticas culturais e esportivas enquanto agentes
de mobilização social e identificação pessoal, capazes de mediar a apropriação
cidadã do lugar onde se mora ou vive, base para a consolidação de uma
prática comprometida com o bem estar da comunidade.
O programa tem como objetivos específicos:
• Mobilizar os cidadãos para uma agenda proativa de ações e
programação de lazer, cultura, prática esportiva e atividade física,
incentivando a socialização, o fortalecimento de valores e a promoção
do turismo.
• Aperfeiçoar a capacidade de gestão, com o estabelecimento de
diretrizes e planos de forma compartilhada com a sociedade,
consolidando a participação popular na formulação, gestão e avaliação
das políticas públicas.
• Aperfeiçoar os mecanismos de fomento à cultura, à arte e ao esporte
de rendimento
• Transformar Curitiba em destino referência no Turismo de Negócios e
Eventos, com a execução de políticas integradas com o trade turístico
e a inovação em produtos e equipamentos turísticos, apresentados em
um plano de divulgação para o Brasil e exterior.
Os resultados do Programa serão verificados mediante o acompanhamento do
seu indicador e das metas para ele estipuladas. A saber, o indicador consiste
no incremento do número de participações nas atividades sistemáticas de
esporte, lazer, cultura e atividade física ofertadas pela SMELJ e pela FCC,
enquanto as metas prevêem, sobretudo, a ampliação da oferta de ações e
espaços para práticas dessa natureza e o aperfeiçoamento da capacidade de
gestão – em especial, mediante a participação popular.
O Programa prima pela universalização do acesso da populacao às ações e
produtos culturais, esportivos e de lazer.
Coordenado pela Fundação Cultural de Curitiba - FCC, o programa envolve
vários órgãos e secretarias municipais em suas ações: Secretaria Municipal do
Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ; Secretaria Municipal Extraordinária da
Copa do Mundo da FIFA 2014 e Curitiba Turismo – Instituto Municipal de
Turismo – CTUR.
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7. JUVENTUDE
Ser jovem é ser empreendedor, expressar força, ânimo, aventurar-se, ser
espontâneo, se divertir-se, priorizando o “viver bem”. Contudo, ser jovem
também é estar em um estágio de imaturidade, impulsividade e rebeldia
exacerbada. As características que valorizam a juventude também são aquelas
que a impedem de uma participação social plena, fruto de estereótipos,
construídos no imaginário social. E a partir deste cenário que o debate público
sobre as juventudes vem ganhando visibilidade nos últimos 20 anos.
Dados recentes apontam que:
• A média brasileira de percentual de jovens entre 15 e 29 anos nas
capitais é de 22,7%. Em Curitiba, o total de jovens nessa faixa etária e
de 463.816 jovens, correspondendo a 26,47% da população. Se
considerarmos a faixa etária de 10 a 14 anos, esse percentual cresce
para 33,89%.
• Segundo IBGE/2010, Curitiba foi a cidade que obteve a mais alta taxa
de crescimento da população jovem com 20,2%.
• O Mapa da Violência (2006), organizado pela OEI, mostra que das
mortes entre os jovens brasileiros 72,1% ocorrem por causas externas.
No Paraná esse índice cresce para 79,3%, sendo homicídios e
acidentes de transporte as principais causas.
• Na população não-jovem, o índice de mortes por causas externas é de
apenas 10%.
• O Paraná teve um aumento de 221,3% na taxa de homicídios entre
jovens, no período de 1994 a 2004, passando de 18º para 7º lugar no
ordenamento das Unidades da Federação. Curitiba, passou de 21º
para 7º.
• Dos homicídios registrados no Paraná, 91,1% são do sexo masculino.
• Com relação ao comportamento sexual, os dados da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná (2010) apontam que 31,4 % das relações
sexuais iniciam-se antes dos 15 anos. Idade média da primeira relação
sexual 15,3 anos e 14,7% tiveram mais de cinco parceiros eventuais no
último ano.
• Em 2010, foram registrados 540 casos de AIDS entre adolescentes de
14 a 19 anos no Estado do Paraná. Destes, 251 casos são localizados
na Região Metropolitana.
Diante deste cenário, nota-se a necessidade e a urgência de reunir ações de
enfrentamento e prevenção para reduzir as situações de violência física e
mental, assim como a vulnerabilidade dos jovens em sua maioria evadidos da
escola ou com baixa escolaridade, moradores dos bairros com maiores índices
de homicídios, que se encontram ameaçados de morte, em situação de
violência doméstica, de rua, cumprindo medidas socioeducativas, egressos do
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sistema penitenciário e usuários de crak e outras drogas, sejam elas lícitas ou
ilícitas.
Portanto, uma das temáticas mais acirradas deste debate é o enfrentamento a
violência, especialmente de jovens entre 15 a 29 anos, do sexo masculino,
principais vítimas de homicídios no Brasil.
Outro aspecto a ser considerado é a participação social dos jovens. Pesquisas
realizadas após a primeira e segunda Conferência Nacional de Juventude
(2008 e 2011) apontam que os jovens têm pouco interesse em participar das
decisões das políticas públicas. A pequena participação se dá nas instituições
da sociedade civil, movimentos sociais e ONGs que ofertam maiores condições
de participação do que partidos políticos. As áreas de maior interesse dos
jovens são a cultura e o esporte.
Existem vários critérios para definir adolescentes e jovens e suas garantias de
direitos estão expressas nos seguintes documentos:
•
•
•
•
•

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990);
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/1996);
Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE);
Estatuto Nacional da Juventude (PL nº 98/2011);
Estatuto Municipal da Juventude (Lei nº 14.229/2013)
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7.1. PROGRAMA PORTAL DO FUTURO
O principal foco da política de juventude estabelecida no Plano de Governo é a
criação de uma rede social de integração entre grupos jovens, com uma forte
articulação educacional, esportiva, cultural, científica e de formação
profissional.
É preciso considerar a implantação de programas e projetos de assistência
para jovens com deficiência, promovendo cursos de educação profissional,
conscientizar a população em relação às leis de apoio às pessoas com
deficiência, ampliando a acessibilidade e promover atividades culturais e
esportivas específicas a esta parcela da população jovem.
O Programa Portal do Futuro constitui-se como plataforma de fortalecimento
das trajetórias dos jovens na busca de melhor qualidade de vida para que eles
sejam os verdadeiros protagonistas de uma construção coletiva que enalteça
sua imagem, seu pertencimento e efetiva inclusão social.
O Programa apresenta um entendimento amplo de juventude e
desenvolvimento social, reconhecendo o jovem como sujeito de direitos
fundamentais para o desenvolvimento de seu potencial na dimensão pessoal,
social e cidadã.
O espaço físico do programa Portal do Futuro será constituído por centros
integradores de juventude (um em cada regional), sendo um espaço aberto de
convivência, de formação e de cidadania dos jovens, para jovens e pelos
jovens.
Neste processo é preciso considerar o diálogo intergeracional, como
enfrentamento de polêmicas, negociações e pactos entre os jovens e
organizações.
O público alvo do programa são jovens curitibanos de 12 a 29 anos.
Coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude - SMELJ,
o programa envolve vários órgãos e secretarias municipais em suas ações:
Agência Curitiba de Desenvolvimento – ACD; Fundação Cultural de Curitiba –
FCC; Fundação de Ação Social – FAS; Secretaria Especial dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – SEPcD; Secretaria Municipal da Defesa Social –
SMDS; Secretaria Municipal da Educação – SME; Secretaria Municipal da
Saúde – SMS; Secretaria Municipal do Abastecimento – SMAB; Secretaria
Municipal do Trabalho e Emprego - SMTE; Secretaria Municipal Extraordinária
da Mulher – SMEM; Secretaria Municipal de Administração – SMAD e Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC.
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QUADRO 8 – PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE,
CURITIBA 2014 - 2017
1. PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

1.1. Atendimento à criança, ao adolescente e suas famílias no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na rede oficial, conveniada e
parceira

50% demanda específica

60% demanda específica

1.2. Atendimento à crianças e adolescentes e suas famílias em situação de risco,
em decorrência de violação de direitos no Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI), desenvolvido pelos CREAS
regionalizados.

100% da demanda

100% da demanda

100% da demanda

100% da demanda

1.3. Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e adolescentes em
serviço de acolhimento

30% da demanda proposta
(pactuação CIT)

40% da demanda proposta
(pactuação CIT)

50% da demanda proposta
(pactuação CIT)

60% da demanda proposta
(pactuação CIT)

100% da demanda do
Sistema de Garantia de
Direitos

100% da demanda do Sistema
de Garantia de Direitos

100% do atendimento
descentralizado

100% do atendimento
descentralizado

100% da demanda
direcionada aos CREAS
Regionalizados

100% da demanda
direcionada aos CREAS
Regionalizados

1.4. Atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa
em meio aberto - (LA e de PSC), desenvolvido pelos CREAS regionalizados

1.5. Descentralização do Serviço Especializado de Abordagem Social, aos 9
(nove) CREAS regionalizados, para potencializar a busca ativa de crianças e
adolescentes em situação de rua, de trabalho infantil e de exploração sexual.

100% da demanda do Sistema 100% da demanda do Sistema
de Garantia de Direitos
de Garantia de Direitos

50% do atendimento
descentralizado

50% do atendimento
descentralizado

2016

70% demanda específica

2017

80% demanda específica

1. CURITIBA SOCIAL
1.6. Reordenamento dos serviços de atendimento a criança e adolescente vítima
50% da demanda direcionada 50% da demanda direcionada
de violência sexual – 9(nove) CREAS regionalizados.
aos CREAS Regionalizados
aos CREAS Regionalizados

1.7. Centro Integrado de Atendimento à Criança e o Adolescente vítima de violência
sexual.

Início em 2015

100% da demanda
identificada

100% da demanda
identificada

100% da demanda
identificada

100% da demanda proposta

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Mantida

1.9. Cadastramento das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantilPETI, no cadÚNICO

20% Famílias atendidas e
cadastradas

30% Famílias atendidas e
cadastradas

40% Famílias atendidas e
cadastradas

50% Famílias atendidas e
cadastradas

1.10. Ações de mobilização para o mundo do trabalho voltadas às famílias do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

100% da demanda

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Iniciada

Ação em implementação

Ação em expansão

Ação em expansão

1.8. Reordenamento do serviço de acolhimento institucional “Criança quer Futuro”
para Unidade de Acolhimento Institucional para adolescentes em situação de rua
na modalidade de casa de passagem.

1.11. Implementação do Serviço de Família Acolhedora e Extensa.
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(continuação)
1. PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

15% da demanda proposta
(pactuação CIT)

50% da demanda proposta
(pactuação CIT)

85% da demanda proposta
(pactuação CIT)

100% da demanda proposta
(pactuação CIT)

• 10 contratações p/o
convênio nº 4005;
• 35 contratações para o
convênio nº 4006

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Mantida

1.720 metas/ ano de
capacitação em parceria com
Entidades registradas no
COMTIBA,

Até 30% de ampliação

Ação Mantida

Ação Mantida

1.15. Ampliar o número de vagas para o ingresso de adolescentes no Programa de
Qualificação para o trabalho na condição de aprendiz;

55% da demanda proposta

Ação mantida

60% da demanda proposta

Ação Mantida

1.16. Ações e sensibilização do Programa Mobiliza, através de atividades
socioeducativas voltadas à promoção do acesso ao mundo do trabalho –
ACESSUAS - Trabalho. Público-alvo: grupos de adolescentes atendidos nos
serviços socioassistenciais de PSB e PSE e parcerias .

15 grupos com 15
participantes =
275 adolescentes

25 grupos com 15
participantes =
375 adolescentes

30 grupos com 15
participantes =
450 adolescentes

25 grupos com 15
participantes = 375
adolescentes
(Total 1.475 adol

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Continuada

Ação Continuada

Ação Continuada

45 novos Conselheiros e
suplentes

45 Conselheiros em exercício

45 novos Conselheiros e
suplentes

Programa mantido

Programa mantido

Programa mantido

Programa mantido

1.21. Capacitar Agentes da Guarda Municipal Mirim

2 Capacitações

2 Capacitações

2 Capacitações

2 Capacitações

1.22. Capacitar Agentes Sociais envolvidos com o atendimento a criança e
adolescente

4 Capacitações

4 Capacitações

4 Capacitações

4 Capacitações

1.23. Ofertar vagas em Comunidades Terapêuticas para adolescentes com
problemas relacionados ao abuso de álcool e outras drogas

40 vagas/mês

40 vagas/mês

40 vagas/mês

40 vagas/mês

1.24. Capacitar Educadores Físicos atuantes nas Escolinhas de Esportes da
SMELJ

2 Capacitações

2 Capacitações

2 Capacitações

2 Capacitações

1.12. Reordenamento das Unidades de Acolhimento Institucionais oficiais a
crianças e adolescentes
1.13. Contratação de Adolescentes como aprendizes, por 24 meses, pela FAS.

1.14. Oferta de capacitação com 200 horas para conhecimento da cultura do
mundo do trabalho pelas quatro entidades parceiras do Programa;

1. CURITIBA SOCIAL

1.17. Ações de encaminhamento, monitoramento do Programa Mobiliza, através
de acompanhamento intersetorial, conforme ACESSUAS Trabalho. Público-alvo:
grupos de adolescentes atendidos nos serviços socioassistenciais de PSB e PSE 100% da demanda concluinte
e parcerias. (ex: entidades, Programas de outras secretarias - Portal do Futuro,
etc).
1.18. Manutenção da estrutura física e das equipes de servidores que atuam nos
Conselhos Tutelares (Educadores Sociais e Agentes Administrativos);

Ação Continuada

1.19. Cursos de capacitação continuada para conselheiros tutelares e suplentes
45 Conselheiros em exercício
com temáticas solicitadas pelo colegiado dos CT’s;
1.20. Manter o Projeto de Prevenção às Drogas com enfoque socioesportivo e
cultural em 04 Administrações Regionais
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1. PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA
METAS
PROJETO

AÇÃO

2.1. Realizar Diálogos interativos focados na prevenção às drogas e à violência,
visando à conscientização de crianças e adolescentes.
2.2. Of ertar Of icinas Artísticas Comunitárias a Crianças e Adolescentes com
enf oque em Prevenção às Drogas

2. CURITIBA CUIDA

2015

2016

2017

15.000 Crianças e
Adolescentes

15.000 Crianças e
Adolescentes

15.000 Crianças e
Adolescentes

15.000 Crianças e
Adolescentes

20 Oficinas Artísticas
Comunitárias of ertadas

20 Of icinas Artísticas
Comunitárias of ertadas

20 Of icinas Artísticas
Comunitárias ofertadas

20 Oficinas Artísticas
Comunitárias ofertadas

2.3. Realizar 150 apresentações de Peças de Teatro com Enf oque em Prevenção
às Drogas

150 apresentações de Peças 150 apresentações de Peças 150 apresentações de Peças
de Teatro com Enf oque em
de Teatro com Enf oque em
de Teatro com Enfoque em
Prevenção às Drogas
Prevenção às Drogas
Prevenção às Drogas

150 apresentações de Peça
de Teatro com Enf oque em
Prevenção às Drogas

2.4. Realizar 10 Apresentações de Teatro de Fantoches em prevenção às drogas
para crianças e adolescentes

10 Apresentações de Teatro
de Fantoches em prevenção
às drogas para crianças e
adolescentes

10 Apresentações de Teatro
de Fantoches em prevenção
às drogas para crianças e
adolescentes

10 Apresentações de Teatro
de Fantoches em prevenção
às drogas para crianças e
adolescentes

10 Apresentações de Teatro
de Fantoches em prevenção
às drogas para crianças e
adolescentes

2.5. Realizar 10 encontros em prevenção às drogas com pais

10 encontros em prevenção
às drogas com pais

10 encontros em prevenção
às drogas com pais

10 encontros em prevenção
às drogas com pais

10 encontros em prevenção
às drogas com pais

02 Capacitações

02 Capacitações

02 Capacitações

02 Capacitações

100 vagas

100 vagas

100 vagas

100 vagas

30% da demanda
indentificada

65% da demanda
indentificada

100% da demanda
indentificada

-

Realizar ações em todas as
datas alusivas à criança e ao
adolescente em 100% das
Regionais.

Ação Mantida

Ação Mantida

Ação Mantida

5.1. Implementaçao da Politica de Educação Permanente para os profissionais que
atuam nos serviços socioassistenciais voltados ao atendimento de criancas e
adolescentes e suas f amílias.

Ação Iniciada

Ação Continuada

Ação Continuada

Ação Continuada

5.2. Implantação de sistema inf ormatizado de registro de atendimento,
monitoramento e avaliação, que permita integração com outros sistemas
inf ormatizados do Sistema de Garantia de Direitos.

Ação Iniciada

Ação Continuada

Ação Continuada

Ação Continuada

2.6. Capacitar os Servidores da Diretoria de Políticas sobre Drogas em Prevenção
às Drogas a Crianças e Adolescentes
2.7. Of ertar 100 vagas em Cursos Profissionalizantes a Jovens Dependentes
Químicos em Reabilitação
3. CURITIBA SEM MISÉRIA

2014

3.1. Vagas prioritárias na educação infantil para crianças em extrema pobreza.(%
demanda manifesta)

4.1. Realizar ações de mobilização e sensibilização da sociedade nas datas
4. PROMOÇAO DE DIREITOS alusivas/ calendário nacional no que tange ao combate de todas as f ormas de
violência contra crianças e adolescentes, através de campanhas vinculadas na
HUMANOS
mídia e ações nos equipamentos da FAS;

5. APRIMORA SUAS
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QUADRO 9 – PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CURITIBA 2014 – 2017

2. PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

1. Conhecer para Prevenir

1.1. Realizar as Ações do Projeto Conhecer para Prevenir em Defesa Civil para
10.000 Crianças da Rede Municipal de Ensino/PMC;

100%

100%

100%

100%

2. Teatro de Fantoches

2.1. Realizar 150 apresentações do Programa Teatro de Fantoches para crianças
e adolescentes da rede municipal de educação, abrangendo, também, a rede
estadual e particular e região metropolitana de Curitiba.

100%

100%

100%

100%

114

QUADRO 10 – PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE,
CURITIBA 2014 – 2017
3. PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

1.1. Ampliar o numero de equipes da Estratégia de Saúde da Família

60% de cobertura municipal
70% de cobertura municipal
75% de cobertura municipal
80% de cobertura municipal
de equipes de atenção Básica de equipes de atenção Básica de equipes de atenção Básica de equipes de atenção Básica

1.2. Identificar os recém nascidos com fatores de risco para morbimortalidade
infantil e indicar o acompanhamento prioritário para essa parcela da população.

Taxa de Mortalidade Infantil de Taxa de Mortalidade Infantil de Taxa de Mortalidade Infantil de Taxa de Mortalidade Infantil de
9,99 óbitos por 1.000 NV
9,99 óbitos por 1.000 NV
9,99 óbitos por 1.000 NV
9,99 óbitos por 1.000 NV

Acompanhar 75% das
Acompanhar 75% das
Acompanhar 75% das
Acompanhar 75% das
1.3. Realizar acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa
famílias inscritas no programa famílias inscritas no programa famílias inscritas no programa famílias inscritas no programa
Família
Bolsa Família.
Bolsa Família.
Bolsa Família.
Bolsa Família.
80% das gestantes
acompanhadas com pelo
menos 7 consultas de prénatal

80% das gestantes
acompanhadas com pelo
menos 7 consultas de prénatal

80% das gestantes
acompanhadas com pelo
menos 7 consultas de prénatal

80% das gestantes
acompanhadas com pelo
menos 7 consultas de prénatal

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

1.6. Realizar testes de HIV/Aids nas gestantes usuárias do SUS

Realizar 1 teste de HIV/Aids
para cada gestante usuária
do SUS

Realizar 1 teste de HIV/Aids
para cada gestante usuária
do SUS

Realizar 1 teste de HIV/Aids
para cada gestante usuária
do SUS

Realizar 1 teste de HIV/Aids
para cada gestante usuária
do SUS

1.7. Realizar testes de síf ilis nas gestantes usuárias do SUS

Realizar 2 testes de sífilis
para cada gestante usuária
do SUS

Realizar 2 testes de sífilis
para cada gestante usuária
do SUS

Realizar 2 testes de sífilis
para cada gestante usuária
do SUS

Realizar 2 testes de sífilis
para cada gestante usuária
do SUS

Atendimento mantido e
qualificado

Atendimento mantido e
qualificado

Atendimento mantido e
qualificado

Atendimento mantido e
qualificado

-

01 CAPS Infantil

01 CAPS Infantil

-

1.10. Ampliar o número de Leitos Hospitalares para Crianças e Adolescentes que
necessitem de hospitalização por abuso de drogas

Habilitar 5 novos leitos

Habilitar 5 novos leitos

Habilitar 5 novos leitos

Habilitar 5 novos leitos

1.11. Implantar Unidade de Acolhimento Transitório para Crianças e Adolescentes

-

01 Unidade de Acolhimento
Transitório Implantada

-

-

1.4. Realizar pelo menos 7 consultas de pré-natal para cada gestante
acompanhada

1.5. Manter ações nas UBS que visem ao controle da desnutrição e obesidade
infanto-juvenil
1. Atenção à Saúde

1.8. Manter e qualificar atendimento especializado e humanizado para crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, com retaguardas hospitalar e
ambulatorial

1.9. Ampliar o numero de Centros de Atenção Psicossocial infantis
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3. PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

2.1. Desenvolver ações nas UBS que busquem reduzir o numero de gestantes
adolescentes grávidas

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

2.2. Realizar ações nas UBS de promoção da saúde que visem a redução da
mortalidade inf anto juvenil por causas externas

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

100% das UBS
desenvolvendo ações

Notif icar 100% dos casos
Notif icar 100% dos casos
Notif icar 100% dos casos
Notificar 100% dos casos
2.3. Notificar os casos suspeitos ou conf irmados de violência contra a criança e
suspeitos ou conf irmados nas suspeitos ou conf irmados nas suspeitos ou conf irmados nas suspeitos ou conf irmados nas
adolescente
Unidades de Saúde
Unidades de Saúde
Unidades de Saúde
Unidades de Saúde

2. Vigilância em Saúde Saúde Coletiva

2.4. Investigar os óbitos infantis e fetais

Investigar 80% dos casos de Investigar 80% dos casos de Investigar 80% dos casos de Investigar 80% dos casos de
óbitos inf antis e f etais
óbitos inf antis e f etais
óbitos inf antis e f etais
óbitos inf antis e fetais

2.5. Vacinar as crianças de acordo com o Calendário Básico de Vacinação da
Criança

Alcançar as coberturas
Alcançar as coberturas
Alcançar as coberturas
Alcançar as coberturas
vacinais mínimas de 100%
vacinais mínimas de 100%
vacinais mínimas de 100%
vacinais mínimas de 100%
das vacinas do Calendário de das vacinas do Calendário de das vacinas do Calendário de das vacinas do Calendário de
Vacinação da Criança.
Vacinação da Criança.
Vacinação da Criança.
Vacinação da Criança.

Investigar e analisar 90% dos Investigar e analisar 90% dos Investigar e analisar 90% dos Investigar e analisar 90% dos
2.6. Manter a vigilância dos óbitos maternos, através da investigação e analise dos
óbitos de mulheres em idade óbitos de mulheres em idade óbitos de mulheres em idade óbitos de mulheres em idade
óbitos de mulheres em idade fértil
fértil.
fértil.
f értil.
f értil.

2.7. Desenvolver ações que busquem reduzir a incidência de AIDS em menores de
5 anos

2.8. Participar de políticas intersetoriais relacionadas ao protagonismo juvenil e à
prevenção da violência contra crianças e adolescentes

3. Gestão em Saúde

3.1. Viabilizar o f uncionamento adequado do Conselho Municipal de Saúde

4 Casos novos de AIDS em
menores de 5 anos no ano.

4 Casos novos de AIDS em
menores de 5 anos no ano.

4 Casos novos de AIDS em
menores de 5 anos no ano.

4 Casos novos de AIDS em
menores de 5 anos no ano.

Participar de 100% das
políticas

Participar de 100% das
políticas

Participar de 100% das
políticas

Participar de 100% das
políticas

Realizar 11 reuniões
ordinárias no ano

Realizar 11 reuniões
ordinárias no ano

Realizar 11 reuniões
ordinárias no ano

Realizar 11 reuniões
ordinárias no ano
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QUADRO 11 – PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCAÇÃO, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE,
CURITIBA 2014 – 2017
4. PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCAÇÃO
METAS
PROJETO

AÇÃO
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4. PROGRAMA CURITIBA MAIS EDUCAÇÃO
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017
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QUADRO 12 – PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA CURITIBA MAIS NUTRIÇÃO, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE,
CURITIBA 2014 - 2017
5. PROGRAMA CURITIBA MAIS NUTRIÇÃO
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

47.250 participantes

49.261 participantes

52.093 participantes

52.093 participantes

Ampliar o número de ações de educação alimentar e nutricional ofertados pela
SMAB

997 ações

1.047 ações

1.099 ações

1.099 ações

1.2. Ampliar o número de eventos/ campanhas de Segurança Alimentar e
Nutricional e de promoção da alimentação saudável of ertados pela SMAB.

2 eventos

2 eventos

3 eventos

3 eventos

1.3. Realizar atividades de educação alimentar e nutricional em parceria com
outros órgãos da PMC (SMS e SME, FAS, SMELJ etc.), para ampliar a
intersetorialidade.

44 atividades

48 atividades

53 atividades

58 atividades

1.4. Realizar ações itinerantes de Educação Alimentar com unidades móveis

180 ações

200 ações

300 ações

310 ações

1.1. Ampliar o número de participações nas atividades sistemáticas de educação
alimentar e nutricional of ertadas pela SMAB

1. Contribuir para a melhoria
dos hábitos alimentares da
população de Curitiba.

1.5. Ampliar o número de pessoas beneficiadas nos Programas de Agricultura
13.500 pessoas beneficiadas 14.000 pessoas benef iciadas 14.500 pessoas beneficiadas 14.500 pessoas beneficiadas
Urbana
1.6. Adequação dos cadernos pedagógicos (SME) com relação ao tema Educação
Alimentar e Nutricional, de acordo com o Guia Alimentar para a População
Brasileira

2 cadernos pedagógicos
adequados

3 cadernos pedagógicos
adequados

3 cadernos pedagógicos
adequados

3 cadernos pedagógicos
adequados

1.7. Sensibilização e capacitação dos profissionais de educação (SME) para a
promoção da alimentação saudável

118 profissionais de
educação sensibilizados e
capacitados

125 profissionais de
educação sensibilizados e
capacitados

142 profissionais de
educação sensibilizados e
capacitados

157 profissionais de
educação sensibilizados e
capacitados

1.8. Aumentar a produção de alimentos (toneladas) nas áreas
cadastradas nos Programas de Agricultura Urbana

900 toneladas de alimentos

950 toneladas de alimentos

1.000 toneladas de alimentos

1.000 toneladas de alimentos

32 unidades

33 unidades

34 unidades

34 unidades

2.2. Ampliar o número de pontos de comercialização de Frutas e Hortaliças com
preços controlados pela SMAB: Programa de Sacolão da Família

17 pontos do programa
Sacolão da Família

19 pontos do programa
Sacolão da Família

21 pontos do programa
Sacolão da Família

23 pontos do programa
Sacolão da Família

2.3. Ampliar o número de pontos de comercialização de Frutas e Hortaliças com
preços controlados pela SMAB: Programa Nossa Feira.

4 pontos de feira

3 pontos de feira

3 pontos de feira

-

-

-

1

-

de plantio

2.1. Ampliar o numero de unidades do Programa de comercialização de alimentos
com preços inferiores ao praticado no mercado formal (Armazém da Família), para
a população de baixa renda.

2. Facilitar o acesso ao
alimento de qualidade

2.4. Implantação do Mercado Regional Sul de Curitiba
2.5. Ampliar em 1 unidade do Restaurante Popular

4 unidades em f uncionamento 5 unidades em funcionamento 5 unidades em f uncionamento 5 unidades em funcionamento
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QUADRO 13 – PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CURITIBA 2014 - 2017
6. PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

95.780 atendimentos diretos
com utilização do OCA

96.780 atendimentos diretos
com utilização do OCA

97.780 atendimentos diretos
com utilização do OCA

98.780 atendimentos diretos
com utilização do OCA

2.695 ações

2.964 ações

3.260 ações

3.587 ações

1.3. Desenvolver atividades comunitárias de cultura – população em geral

200 ações

210 ações

220 ações

230 ações

1.4. Desenvolver atividades comunitárias de esporte e lazer

800 ações

880 ações

968 ações

1.064 ações

5 equipamentos

7 equipamentos

5 equipamentos

6 equipamentos

2 equipamentos

3 equipamentos

3 equipamentos

3 equipamentos

1.7. Utilizar espaços alternativos para ações culturais

706 espaços

723 espaços

741 espaços

759 espaços

1.8. Utilizar espaços alternativos para ações de esporte, atividade física e lazer

400 espaços

440 espaços

474 espaços

494 espaços

135 ações

135 ações

137 ações

137 ações

1.1. Promover ações de difusão cultural - espetáculos de teatro, música, dança,
exibição de filmes, exposições, intervenções urbanas ou leituras públicas, etc.
1.2. Desenvolver atividades sistemáticas de esporte, lazer e atividade física à
população em geral

1.5. Implantar, reformar ou adequar equipamentos culturais, segundo sua
funcionalidade e acessibilidade.
1. Mobilização e apropriação
1.6. Implantar, reformar ou adequar equipamentos esportivos, segundo sua
da cidade pelos seus
funcionalidade e acessibilidade.
habitantes

1.9. Preservar, conservar e promover o acesso ao patrimônio cultural e esportivo,
material e imaterial
1.10. Desenvolver ações de qualificação para a área cultural – população em geral
1.11. Ampliar a atuação da ação educativa
1.12. Promover o Esporte Estudantil
2.1. Promover capacitação para busca de novos recursos ou projetos de outras
esferas de governo, como estratégia de incentivo ao desenvolvimento do esporte.
Incentivo para crianças e adolescentes através de APPFs – APMFs – Clubes de
Mães – Federações Esportivas – Associações de Moradores e ONGs. (de
natureza esportiva)

2. Fomento ao
desenvolvimento da cultura e
2.2. Estabelecer pauta de negociações com Organizações não Governamentais,
do esporte e lazer
para fomento a atletas, e desenvolvimento de equipes.
2.3. Implantar novo mecanismo de apoio realização e consolidação das
manifestações culturais independentes

400 ações

420 ações

440 ações

460 ações

13.000 atendimentos diretos
com utilização do OCA

14.000

15.000

16.000

17.850 participações

18.742 participações

19.679 participações

20.663 participações

84 pessoas capacitadas

90 pessoas capacitadas

96 pessoas capacitadas

102 pessoas capacitadas

2 novas modalidades
apoiadas

1 novas modalidades
apoiadas

1 novas modalidades
apoiadas

1 novas modalidades
apoiadas

1 novo mecanismo implantado

-

-

-
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QUADRO 14 – PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DO FUTURO, PROJETOS, AÇÕES E METAS VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, CURITIBA
2014 - 2017
7. PROGRAMA PORTAL DO FUTURO
METAS
PROJETO

AÇÃO
2014

2015

2016

2017

• Centro Integrador do Portal
do Futuro Audi União –
Regional do Cajuru.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro Eucaliptos –
Regional do Boqueirão.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional Bairro
Novo.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Tatuquara.

• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional CIC.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional Santa
Felicidade.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional Boa
Vista.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional Matriz.

• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional Portão.
• Centro Integrador do Portal
do Futuro – Regional
Pinheirinho.

-

2.1. Integrar o público jovem através da rede mundial de computadores
possibilitando um sistema de informações sobre as ações da juventude ao público
em geral.

• Site do Portal do Futuro
w w w .portaldofuturo.curiti
ba.pr.gov.br

Atualização/manutenção

Atualização/manutenção

Atualização/manutenção

3.1. Ofertar atividades de ciência, cultura e lazer, articuladas que possibilitem uma
participação social plena, intervindo no processo ocioso que direciona os jovens
para as vivências de situações violentas.

• Mapeamento da rede da
ações de 5 regionais (Cajuru,
Boqueirão, Bairro Novo,
Tatuquara e CIC).

• Mapeamento da rede da
ações de 5 regionais (Santa
Felicidade, Boa Vista, Matriz,
Portão e Pinheirinho).

-

-

1.1. Construir equipamentos que integre todas as ações para a juventude,
1. Centro Integrador do Portal
ofertando uma programação envolvendo atividades de esporte, lazer, ciência,
do Futuro
tecnologia e cultura.

2. Projeto Site do Portal do
Futuro

3. Projeto Rede de Ações
3.2. Promover a Semana Jovem, com apresentações culturais, seminários e
manifestações, representando as diversas identidades de juventude, a
valorização de iniciativas gerais de atuação e protagonismo juvenil.

4. Projeto de Protagonismo
Juvenil

4.1. Formar uma rede de jovens protagonistas e o programa de voluntariado
jovem.

• Semana Jovem,
• Semana Jovem,
• Semana Jovem,
• Semana Jovem,
contemplando o dia 13 de abril contemplando o dia 13 de abril contemplando o dia 13 de abril contemplando o dia 13 de abril
- atendendo 700 jovens
- atendendo 700 jovens
- atendendo 700 jovens
- atendendo 700 jovens
curitibanos entre 12 e 29
curitibanos entre 12 e 29
curitibanos entre 12 e 29
curitibanos entre 12 e 29
anos.
anos.
anos.
anos.
• Atendimento para 1000
jovens curitibanos entre 12 e
29 anos.

• Atendimento para 1000
jovens curitibanos entre 12 e
29 anos.

• Atendimento para 1000
jovens curitibanos entre 12 e
29 anos.

• Atendimento para 1000
jovens curitibanos entre 12 e
29 anos.
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IV.

O ORÇAMENTO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2014-2017

O Orçamento Municipal da Criança e do Adolescente constitui-se um instrumento de
planejamento estratégico, técnico e financeiro, que organiza, regula e norteia a
execução da Cartografia Orçamentária.
No âmbito do Município de Curitiba opera-se em cumprimento a instrução normativa
nº 36//2009 do Tribunal de Contas do Paraná.
Os órgãos da administração direta e indireta que possuem ações transversais de
atendimento de crianças e adolescentes constroem e validam conjuntamente o
orçamento a ser destinado para o período de 04 (quatro) anos consecutivos para as
todas as ações elencadas no plano prioritário OCA em consonância com as linhas
apontadas no PPA 2014 - 2017.
No quadro 15 apresenta-se a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2014),
segundo secretaria/órgão/fundo por código do orçamento (5.000 e 6.000) e, no
gráfico 21 estão demonstrados os valores do OCA na PLOA 2014 e estimativas para
os anos 2015 a 2017.
O Instituto Municipal de Administração Pública - IMAP consta como órgão com ação
orçamentária destinada a atender no Programa de Estágio um total de 1.200 jovens,
sendo que destes, 1.043 são da faixa etária de 16 a 29.
Os estudantes têm a possibilidade de estagiar nas diversas áreas de atuação da
Prefeitura Municipal de Curitiba como Ação Social, Administrativa, Comunicação,
Cultura, Esporte Lazer e Juventude, Educação, Finanças, Jurídica, Meio Ambiente,
Obras Públicas, Recursos Humanos, Saúde, Turismo e Urbanismo.
Os principais objetivos do estágio, sob a administração do IMAP, podem ser
traduzidos da seguinte forma:
• Possibilitar para o estudante uma oportunidade de aprendizado de
competências próprias da sua atividade profissional.
• Permitir que o estudante obtenha um início de vida profissional,
colaborandocom a sua entrada no mercado formal após a conclusão do
curso.

Importante considerar que os principais parâmetros para a construção do orçamento
prioritário intersetorial estão pautados nas macro-diretrizes, a saber: Objetivos de
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Desenvolvimento do Milênio – ODM/ ONU, Plano Decenal da Criança e do
Adolescente/CONANDA, deliberações da última Conferência Municipal da Criança e
do Adolescente, pautas votadas no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente - COMTIBA e recomendações do Colegiado de Conselheiros Tutelares
de Curitiba.
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QUADRO 15 - PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (PLOA 2014) DEMONSTRATIVO POR CÓDIGO ORÇAMENTO
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GRÁFICO 21 – VALORES DESTINADOS AO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE
NO MUNICÍPIO DE CURITIBA (PLOA 2014) E ESTIMATIVA PARA OS ANOS DE 2015 A
2017

A exemplo da aplicação dos recursos prioritários dentro do orçamento municipal, o quadro
abaixo demonstra uma breve série histórica dos recursos alocados no Fundo Municipal da
Criança e Adolescentes – FMCA, que foram aplicados especificamente na realização de
programas que prestam atendimento a crianças e a adolescentes.
Esse Fundo é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
os valores estão demonstrados no gráfico 22.

GRÁFICO 22 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
VALORES EM REAIS, CURITIBA, 2007 – 2013
FONTE: SMF – Secretaria Municipal de Finanças
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ANEXOS
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ANEXO I

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 36/2009
Estabelece procedimentos para o atendimento, em sede de execução
orçamentária, do efetivo cumprimento do princípio constitucional da
absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das
políticas públicas municipais e dispõe de outras instruções
pertinentes.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições constitucionais, legais e
regimentais, e para o atendimento às determinações emanadas da Resolução nº 14/09, de seu Colegiado
Pleno;
Expede a presente INSTRUÇÃO, com a finalidade de dotar as disposições funcionais e programáticas das
leis orçamentárias, em forma operacional que permita a aferição, no âmbito da execução das políticas
públicas municipais, do efetivo cumprimento do princípio da absoluta prioridade à criança e ao adolescente,
estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990.

Título I
Das disposições Gerais
Art. 1º As leis orçamentárias dos Municípios deverão indicar, de forma clara e objetiva, os recursos a serem
utilizados na execução de políticas públicas para o atendimento ao princípio da absoluta prioridade à criança
e ao adolescente.
§ 1º O respeito aos direitos da população infanto-juvenil compreende sistema de proteção fundado na
municipalização do atendimento, conforme estabelecido no art. 88, inciso I, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
§ 2º A responsabilidade de preferencialização considera os recursos de natureza vinculante legal investidos
pelos órgãos e unidades setoriais, como a saúde e a educação, e também as receitas sem vinculação
específica, tais como as da assistência social, cultura, esporte e lazer, do trabalho e da justiça, do meio
ambiente, e outras afins.
§ 3º Os programas e respectivos valores monetários definidos na Lei Orçamentária Anual visarão o
atendimento direto à população infanto-juvenil, ou via programas de alcance indireto, tais como aqueles
voltados à família, aos pais e responsáveis.
§ 4º O disposto no caput será efetivado por disposição funcional e programática na Lei Orçamentária Anual
em forma que permita a leitura clara e objetiva das políticas públicas aprovadas em favor da criança e do
adolescente.
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Título II
Do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 2º Em complementação às políticas públicas indicadas no artigo anterior, cada Município deverá criar o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1º O Fundo a que se refere o caput será revestido da natureza de gestor de parcela orçamentária, nos
termos do art. 71 da Lei nº 4.320/64.
§ 2º Os recursos do Fundo criados na forma do caput poderão ser captados de fontes tais como:

Alínea

Descrição da Fonte

a)

transferências financeiras relativas a dotações consignadas no orçamento Municipal.

b)

recursos destinados por pessoas físicas ou jurídicas no âmbito de incentivos fiscais
legais.

c)

outros recursos que lhe forem destinados por norma municipal, tais como de
promoções específicas, apreensões ou abandonos de produtos, bens ou semoventes
e de multas por infração a dispositivos contratuais regidos pela Lei nº 8.666/93.

d)

receitas da alienação de bens do Fundo Municipal dos Direitos da Criança do
Adolescente.

f)

multas e encargos de penalidades administrativas ou penais previstas nos arts. 228 a
258, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme comanda o
art. 214 da mesma lei.
transferências financeiras do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

g)

transferências financeiras do Fundo Estadual dos Direitos
Adolescente.

h)

transferências voluntárias, doações, subvenções, auxílios, contribuições e legados de
entidades governamentais nacionais.

e)

da

Criança

e

do

i)

doações, auxílios, contribuições e legados de entidades não governamentais
nacionais e outros organismos internacionais, sem intenção de compensação fiscal.

j)

rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do próprio Fundo.

k)

rendas de outros ativos.

§ 3º A destinação das receitas arrecadadas pelo Fundo não desobriga os Entes do cumprimento, em paralelo,
da previsão no orçamento dos respectivos órgãos encarregados da execução das políticas públicas de
assistência social, educação e saúde, dos recursos necessários à implementação das ações, serviços e
programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias, em respeito ao princípio da prioridade
absoluta estabelecido pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4o
desta Lei.
Art. 3º A lei municipal que criar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente especificará se a
contabilidade deste será centralizada no Poder Executivo, ou se adotará contabilidade própria, autônoma, na
figura de administração indireta.
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I - A lei municipal que dispuser sobre o Fundo designará o Órgão ou Secretaria responsável pela ordenação
do Fundo e o delegatário dos atos decorrentes de tal capacidade executória.
II - A falta de personalidade contábil autônoma não prejudica as demais autonomias administrativa, financeira
e patrimonial, que tenham sido atribuídas na forma da lei que instituir o Fundo.
III - O Fundo cuja contabilidade seja centralizada na contabilidade geral do Município fica dispensado do
encaminhamento individualizado ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIMAM).
IV - As alterações na sistemática de contabilização procurarão adequar-se às regras de remessas de dados
ao Sistema de Informações Municipais, do Tribunal de Contas.
Art. 4º É obrigatória a inscrição do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), por força do determinado nos incisos I e XI, e no § 1° do art. 11 da Instrução
Normativa n° 748/2007, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. Para efeito do Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas, a inscrição
referida no caput no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) poderá ser feita sob forma de filial,
vinculada ao Município, ou como titular única de cadastro.
Título III
Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 5º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I – deliberar acerca dos programas e ações que deverão ser contemplados na Proposta Orçamentária para a
execução das políticas públicas de atendimento prioritário à criança e ao adolescente;
II – formular, deliberar e acompanhar a execução e avaliação das políticas públicas voltadas à criança e ao
adolescente, previstas nas Leis Orçamentárias, bem como, as de responsabilidade do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. A legitimação das políticas orçamentárias, em todos os níveis relacionados, exige a
obrigatória participação da população, através da sociedade e entidades e organizações representativas.
Art. 6º A garantia de prioridade deverá considerar:
I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
III - preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
IV - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude;
V - celeridade, presteza e resolutividade das carências imediatas, de curto e médio prazos.
Art. 7º O atendimento da garantia pode constituir políticas:
a) sociais básicas inclusivas;
b) programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;
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c) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de abandono, negligência,
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
d) serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
e) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
f) - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a
garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes; e
g) campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.
Art. 8º As políticas de atendimento poderão contemplar a criança, o adolescente, o jovem e os pais e
responsáveis, através de programas, serviços e ações, tais como:
I – programas sócio-educativos em meio-aberto, para assuntos lúdicos, cívicos, artísticos, esportivos,
culturais, tecnológicos, ambientais ou outros relacionados à formação e ao desenvolvimento pessoal, moral,
social e intelectual, aprovados pelo respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - programas de aprendizagem e o estagiamento para pais e responsáveis, em parceria com o setor
produtivo;
III - implantação e manutenção de espaços destinados ao lazer e à prática de esportes;
IV - programas de popularização e democratização do esporte, do lazer e da cultura;
V - programas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi liberdade e de voluntariado;
VI - de proteção e combate à violência, à exploração sexual e ao trabalho infantil;
VII - de afastamento de riscos de uso para atividades ilícitas;
VIII - de combate à evasão escolar;
IX - de prevenção e tratamento de usuários de substâncias tóxicas e entorpecentes;
X - a recuperação de egressos das unidades de internação e semiliberdade;
XI - de capacitação de docentes, Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros
Tutelares;
XII - com campanhas informativas e educativas, eventos, seminários, congressos e conferências com a
comunidade;
XIII - programas de promoção da saúde infantil e de adolescentes;
XIV - programas voltados ao crescimento e à vitaminação infantil e de adolescentes e gestantes;
XV - programas de cuidados com a dentição infantil;
XVI - programas de acolhimento a portadores de necessidades físicas e psicoterapêuticas em abrigos,
centros de convivência, redes de apoio ou serviços alternativos;
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XVII - campanhas de aconselhamento para a natalidade consciente, de proteção e redução da maternidade
precoce;
XVIII - resgate social e encaminhamento a células e centros de reeducação para o retorno à convivência
familiar e comunitária;
XIX - programas de estímulo ao despertar vocacional;
XX - programas de iniciação e contato com atividades profissionalizantes;
XXI - programas de estímulo à adoção, tutela ou guarda, observadas as regras e princípios contidos na Lei nº
12.010/09 e no Estatuto da Criança e do Adolescente;
XXII – programas de assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como
forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal;
XXIII – campanhas de mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos
segmentos da sociedade;
XXIV – programas permanentes de qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em
programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes,
incluindo membros do Conselho Tutelar;
XXV - programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
a) orientação e apoio sócio-familiar;
b) apoio sócio-educativo em meio aberto;
c) colocação familiar;
d) abrigo;
e) liberdade assistida;
f) semi-liberdade;
g) internação.
§ 1º O disposto no presente artigo poderá ser executado por modalidade direta ou terceirizada, sendo neste
caso preferencialmente desempenhado por entidades sem fins lucrativos, credenciadas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 2º Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação da autorização de
funcionamento:
I - o efetivo respeito às regras e princípios da Lei nº 8.069/90, bem como às resoluções relativas à modalidade
de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os
níveis;
II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público
e pela Justiça da Infância e da Juventude;
III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de
sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso.
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Art. 9º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe das seguintes possibilidades,
com vistas ao exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas:
I - livre ingresso nos órgãos e entidades que desenvolvem ações e atividades relacionadas às políticas de
atendimento à criança e ao adolescente;
II - acesso a todos os processos, documentos e informações necessários ao desempenho de seu trabalho,
mesmo a sistemas eletrônicos de dados, que não poderão ser sonegados, sob qualquer pretexto;
III - à formulação de requisições de documentos e informações necessários ao desempenho de seu trabalho,
aos responsáveis pelos órgãos e entidades.
Parágrafo único. O Conselho assinará o prazo que considerar razoável para apresentação de documentos,
informações e esclarecimentos julgados necessários ao desempenho de seu papel, comunicando o Tribunal
de Contas no caso de desatendimento por parte da Administração.
Título IV
Da Programação Orçamental das Ações e Atividades
Art. 10. A elaboração e a aprovação dos Projetos de Leis constitutivos da programação orçamental e de
créditos adicionais, bem como a execução das respectivas leis, deverão ser realizadas de acordo com o
princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da
sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, inclusive mediante divulgação na
internet.
Art. 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atuará nos ciclos de audiências
públicas de planejamento em que fará a exposição da situação diagnosticada e relatoria do histórico das
realizações, coleta de sugestões e discussão dos planos de ação e de aplicação dos recursos destinados ao
atendimento do princípio da absoluta prioridade, nos termos demonstrativos definidos nesta Instrução.
Art. 12. A convocação das audiências de que tratam o art. 11, desta norma, será objeto de ampla divulgação
por todos os meios de difusão, visando incentivar a participação da sociedade em geral no processo de
debate e construção das políticas voltadas à criança e à adolescência.
Art. 13. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em particular, a Lei Orçamentária Anual,
darão especial destaque:
I - às ações, programas e serviços destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias,
decorrentes das deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou, na sua
falta, da política traçada pelo próprio Executivo, com a especificação das verbas correspondentes;
II - à indicação das dotações necessárias ao funcionamento ininterrupto do Conselho Tutelar local,
considerando as despesas com a manutenção de sua sede, veículo, remuneração e capacitação de seus
titulares e suplentes;
III - os créditos reservados às ações e atividades complementares a cargo do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e da Adolescência;
IV - os recursos para o cofinanciamento de programas e serviços destinados ao atendimento de crianças,
adolescentes e suas famílias, cuja execução ocorra por intermédio de consórcio intermunicipal, onde houver
filiação a entidades dessa espécie.
V - A estratégia Programa da Saúde da Família (PSF), executado pelo Sistema Único de Saúde, mediante a
ação de Agentes Comunitários de Saúde, atenderá prioritariamente as carências e potenciais de melhoria das
condições da gestante, da criança e do adolescente.
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Parágrafo único. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Fundos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional
de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar, bem como
as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previstos na Lei nº 8.069/90.
Art. 14. As despesas autorizadas, incluindo as do Fundo dos Direitos da Criança e da Adolescência, serão
classificadas nos códigos reservados para identificar os projetos e atividades voltados ao atendimento do
princípio da absoluta prioridade, conforme preconiza o § 4º do art. 1º, deste regulamento.
§ 1º Os programas respectivos às políticas da infância e juventude adotarão no orçamento o código de
Subfunção 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente, da Portaria nº 42/99, do Ministério do Orçamento e
Gestão, exceto na Função 12, respectiva à Educação.
§ 2º Para efeito do caput, o orçamento da infância e juventude manterá a designação dada pela Portaria
SOF/SEPLAN nº 4, de 1975, que define que os projetos serão identificados por dígitos ímpares (1, 3, 5 ou 7)
e as atividades por números pares (2, 4, 6 ou 8), utilizando-se os códigos especificados nas alíneas ‘e’ e ‘f’ da
tabela seguinte:
Alínea

Significação

Código

Área de Especificação

a)

Projeto

Livre utilização

b)

Atividade

Livre utilização

c)

Projeto

Livre utilização

d)

Atividade

livre utilização

e)

Projeto

Orçamento da Criança e da Adolescência

f)

Atividade

Orçamento da Criança e da Adolescência

g)

Projeto

Reserva Orçamentária

h)

Despesa da Gestão Anterior

Despesas do Exercício Anterior

i)

a definir

Reserva de Contingência

j)

Atividade

Operações Especiais

§ 3º As classificações institucional, funcional e programática das políticas infanto-juvenis observará os
princípios orçamentários, inexistindo a necessidade de ser efetuado orçamento em separado, exceto a
consolidação, sob forma de anexo próprio, de Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas
carreadas aos projetos e atividades referidos nas alíneas ‘e’ e ‘f’ do parágrafo anterior.
Art. 15. As receitas que darão cobertura às despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual utilizarão, desde a
indicação nos Anexos respectivos às despesas por Programas e funções (da Lei nº 4.320/64), os códigos de
fontes da Tabela Padrão integrante do Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, sendo a identificação mantida no Decreto que abrir o quadro de detalhamento da despesa
autorizada (QDD).
§ 1º Os códigos de fontes, ou de destinação da receita, constarão dos empenhos da despesa, devendo-se
seguir as regras técnicas de classificação do Sistema de Informações Municipais (SIM), que compõe-se:
I - da identificação de uso (ou origem);
II - do grupo de Receita (orçamento de competência da arrecadação/ente arrecadador); e
III - do código do detalhamento da fonte, que informa a descrição genérica do remetente/tipo de receita.
§ 2º A programação orçamentária das ações e atividades deverá ser estruturada segundo critérios de
utilização definidos em plano de aplicação compatível com o plano de ação, aprovados pelo Conselho
133

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 88, I, da Lei n° 8.069/90, sendo para
os fins desta Instrução assim considerados:
I - Plano de Ação: a definição de objetivos e metas com a especificação das prioridades inscritas na política
de atendimento.
II - Plano de Aplicação: a proposta discriminativa da distribuição financeira dos recursos por área prioritária,
necessárias à execução da política de atendimento definida no Plano de Ação.
§ 3º O planejamento contemplará objetivos e metas inscritos em programas do Plano Plurianual do Município,
devendo apresentar compatibilidade com as Leis de Diretrizes Orçamentárias, as Leis Orçamentárias anuais
e leis que as modifiquem.
I - O Plano de Ação retratará:
a) mapeamento circunstanciado da situação da criança e do adolescente, identificando as carências e
melhorias possíveis, separadamente para cada faixa etária, cotejando:
1) denominação da carência/ ou possibilidades de melhorias;
2) justificativa da carência/ ou possibilidades de melhorias.
3) unidade de medida da carência/ ou possibilidades de melhorias;
4) quantidade total da carência/ ou possibilidades de melhorias num período de até 4 anos
(plurianual);
5) duração aproximada do programa.
b) Plano de Ação para o exercício:
1) Ente/Órgão Governamental responsável pela solução da carência/ ou possibilidades de melhorias;
2) especificação do objetivo em ordem classificatória da prioridade;
3) descrição das metas (quantificação do que se pretende alcançar);
4) cronograma de distribuição da execução das unidades de medidas;
5) indicadores de avaliação;
6) prazo previsto para solução da carência/ ou possibilidades de melhorias.
c) Plano de Aplicação, com indicação da origem dos recursos, por fonte de financiamento.
I - O Plano de Aplicação conterá, necessariamente, percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonados, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da
Constituição Federal.
Art. 16. A norma municipal que regular o calendário de coleta, tratamento de dados e informações para
elaboração dos instrumentos orçamentários (PPA, LDO e LOA), fixará os prazos para o fornecimento
antecipado da projeção da receita e a data limite para o Conselho apresentar o Plano de Ação e o Plano de
Aplicação para o ano seguinte, para que sejam incorporados à Proposta de Lei Orçamentária a ser enviada
pelo Executivo à Câmara dos Vereadores.
Título V
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Dos Relatórios de Gestão
Art. 17. As políticas de atendimento ao princípio da absoluta prioridade dos Direitos da Criança e da
Adolescência serão demonstradas em Relatórios de Gestão elaborados pelo responsável aludido no art. 3º, I,
desta Instrução, na periodicidade da agenda adotada pelo Município para divulgação do Anexo de Metas
Fiscais executado, constando de avaliação quantitativa e qualitativa da execução orçamentária.
§ 1º O Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência deverá evidenciar os resultados
alcançados à luz do planejamento estabelecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, nos termos do art. 13, deste normativo.
§ 2º Previamente à sua entrega ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Relatório de Gestão
dos Direitos da Criança e da Adolescência será certificado pelo Controle Interno competente, sob a forma de
parecer sobre os fatos constatados, indicando, quando cabível, valores envolvidos e as normas ou
regulamentos infringidos.
§ 3º Após certificado pelo Controle Interno competente, o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da
Adolescência será analisado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que da
avaliação firmará declarações respectivas no Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas, de
acordo com a periodicidade estabelecida em decorrência do caput deste artigo.
§ 4º O Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência avaliado pelo Conselho deverá ser
apresentado na audiência pública quadrimestral promovida pelos Chefes do Poder Executivo, demonstrando
claramente os objetivos e metas desta política e o resultado alcançado.
Art. 18. O Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência poderá ser incorporado ao Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, determinado pelo art. 165, § 3º, da Constituição Federal, que, na
forma do art. 52 da Lei Complementar nº 101/00, é divulgado até 30 dias após o encerramento de cada
bimestre civil.
Título V
Do Controle Financeiro
Art. 19. As arrecadações em favor de políticas de proteção, amparo e estímulo ao desenvolvimento de
políticas da Infância e Juventude serão movimentadas exclusivamente em contas correntes bancárias
vinculadas ao orçamento da criança e da adolescência.
I - As fontes de recursos vinculadas na forma do caput deste artigo não poderão ser objeto de movimentos
dos tipos conversão ou transferência para outra fonte diversa da área de sua destinação.
II - Os saldos das fontes de recursos referidas neste artigo que se transferem de um exercício para outro
serão utilizados exclusivamente para o objeto de sua arrecadação.
Art. 20. Os bens adquiridos com recursos vinculados à infância e adolescência farão parte do patrimônio dos
Direitos da Criança e do Adolescente devendo, em caso de alienação, o produto arrecadado ser vinculado à
fonte especificada para reinvestimento no mesmo setor.
Título VI
Da Restrições à Aplicação das Receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 21. Consideram-se exemplos de despesas que não podem ser pagas com dinheiro do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - multas, juros e encargos bancários;
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II - amortização de principal, encargos do serviço da dívida e parcelamentos de obrigações contributivas
trabalhistas, ou não;
III - sentenças judiciais e precatórios, de ações trabalhistas, ou não;
IV - aquisição de automóveis de representação;
V - anuidades e mensalidades associativas ou de entidades de classe de servidores e empregados;
VI - benefícios assistenciais e prêmios de seguro de servidores e empregados;
VII - diárias, passagens e estadia ou combustíveis de veículos particulares;
VIII - proventos e pensões, mesmo que de servidores que a atividade tenha sido desempenhada no setor da
criança e do adolescente;
IX - de despesas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
X - de despesas do Conselho Tutelar;
XI - de despesa de pessoal dos quadros do Município;
XII - pela prestação de serviços de servidores e empregados do quadro de pessoal, realizado em horário fora
do expediente, ou não;
XIII - de publicidade, salvo campanhas de caráter educativo voltadas especificamente à criança e ao
adolescente; e
XIV - ações e atividades estranhas às funções de atendimento à criança e ao adolescente.
§ 1º Somente poderão ser destinados Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ao estudo, à pesquisa e capacitação de pessoal vinculados especificamente ao setor, mediante expressa
deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e certificado pelo Controle
Interno quando à justificação de sua relevância para o desenvolvimento dos protegidos pela Lei nº 8.069/90.
§ 2º A contratação de serviços de consultoria e de auditagem, de assistência técnica na elaboração de planos
orçamentários e de avaliação de resultados, com recursos da infância e adolescência, somente será admitida
se devidamente motivada na inexistência de servidor ou empregado capaz de sua realização, no âmbito da
respectiva Administração, sendo indispensável para corroborar a justificação a adoção de medidas práticas
com base no trabalho contratado, devidamente avaliados pelo Controle Interno.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica á terceirização de serviços de apoio administrativo em geral, cuja
obrigação cabe diretamente à Administração Municipal, por meio de recursos não vinculados à infância e à
adolescência.
§ 4º Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desenvolvem atividades
de natureza honorífica, de interesse público relevante, e não poderão perceber remuneração sob qualquer
espécie ou título, por força do art. 89, da Lei nº 8.069/90.
§ 5º Somente será admitido o ressarcimento de despesas efetuadas com membros do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive aos que não sejam dos quadros públicos, com recursos
que não onerem o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ficando o pagamento
condicionado à previsão na legislação local e que os gastos tenham comprovada relação com as atividades
do Conselho.
Art. 22. As transferências de recursos financeiros, materiais ou técnicos beneficiarão exclusivamente
entidades não governamentais, sem fins lucrativos, de atendimento direto e gratuito ao público, que
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desempenhem políticas comprometidas com a criança e adolescência, obedecendo-se às exigências do art.
26 da Lei Complementar nº 101/00, a Lei Orgânica e Regulamentos do Município.
§ 1º A exigência de contrapartida para as transferências previstas neste artigo deverá constar da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, sendo admitido o atendimento por meio de recursos financeiros ou de bens ou
serviços economicamente mensuráveis, sempre subordinada ao ajustado no instrumento convenial.
§ 2º As entidades beneficiadas com recursos públicos referidos no presente artigo, a qualquer título, ficam
submetidas, para fins de prestação de contas, às normas do Tribunal de Contas do Paraná.
Art. 23. É vedado, sob pena de responsabilidade, o repasse de recursos provenientes de organismos
estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a
pessoas físicas.
Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e
do Adolescente.
Art. 24. A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à gestão orçamentário-financeira,
independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consectários.
Título VII
Do Controle Orçamentário
Art. 25. Os recursos vinculados na lei orçamentária a projetos e atividades relacionados à infância e à
adolescência não poderão ser cancelados para dar cobertura a créditos adicionais suplementares de
programas de outras áreas de atuação.
Art. 26. Os recursos vinculados na lei orçamentária a programas da criança e adolescência somente poderão
ser cancelados para o reforço ou abertura de créditos adicionais especiais de outro programa da mesma área
de atuação.
Art. 27. As sobras elevadas de programas direcionados à área de atuação deverão ser pontualmente
justificadas no Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, anual.
Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, será considerada elevada a sobra que superar a 10%
(dez por cento) do orçamento total atualizado para o exercício, apurado nos programas de trabalho com
ações identificadas na forma do § 2º do art. 14 desta Instrução Normativa.
Art. 28. A limitação de empenho e movimentação financeira decretada em razão da ocorrência de situação
prevista no art. 9º da Lei Complementar nº 101/00, não poderá atingir despesas que comprometam o
atendimento às políticas destinadas à criança e ao adolescente, devendo compromisso neste sentido constar
da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Título VIII
Do Conselho Tutelar
Art. 29. O Conselho Tutelar constitui elo comunicante entre a coletividade titular dos direitos assegurados no
princípio da absoluta prioridade e os poderes públicos.
Parágrafo único. O Conselho referido do caput é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade para, na extremidade da cadeia executiva das políticas da criança e do
adolescente, zelar pelo cumprimento da Lei nº 8.069/90.
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Art. 30. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos na Lei nº 8.069/90 forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade, do Estado ou de agentes públicos;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão da conduta referida no art. 12, VIII, da Lei nº 9.394/96 (notícia em relação a alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei).
Art. 31. Verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 30, o Conselho Tutelar determinará a imediata
implementação, dentre outras estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, das seguintes medidas
protetivas ou sócio-educativas:
I - o atendimento, orientação, apoio e acompanhamento temporários à criança e ao adolescente;
II - a matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de educação básica;
III - a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio à família, à criança e ao adolescente;
IV - a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
V - a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e à
drogadição;
VI - o abrigo em entidade, na forma prescrita no parágrafo único do art. 101 da Lei nº 8.069/90.
Art. 32. O Conselho Tutelar deverá ser chamado, mediante convocação formal, a participar no
assessoramento ao Poder Executivo quando da elaboração da proposta orçamentária a ser submetida ao
Poder Legislativo, nos termos do art. 134, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90.
Parágrafo único. Ao Conselho Tutelar compete, ainda, dentre outras destas decorrentes, as seguintes
atribuições:
I - atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas pertinentes previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente;
II - promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos;
III - propor ações quando, injustificadamente, forem descumpridas decisões julgadas indispensáveis ao
cumprimento dos objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente;
IV - comunicar o Ministério Público acerca da ocorrência de fatos considerados infração administrativa ou
penal ao Estatuto da Criança e do Adolescente;
V - tomar todas as providências administrativas e judiciais para o cumprimento de medidas sócio-educativas
aplicadas pela Justiça a adolescentes infratores;
VI - requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes quando necessário;
VII - acionar a Justiça contra programas de rádio e televisão que contenham conteúdo contrário à moral e aos
bons costumes, bem como de propagandas de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde
e ao meio ambiente, e o risco à criança e ao adolescente seja iminente;
VIII - submeter ao Ministério Público os casos que demandam ações judiciais de perda ou suspensão do
pátrio poder;
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IX - fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais que executem programas de proteção e
sócio-educativos.
Art. 33. Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive
quanto a eventual remuneração de seus membros, nos termos do art. 134 da Lei nº 8.069/90 e seu parágrafo
único.
Art. 34. A remuneração devida ao membro do Conselho Tutelar, sob a forma de honorários mensais ou jetons
por comparecimentos, será estabelecida na legislação do Município.
Parágrafo único. Com base nos princípios da razoabilidade, moralidade, capacidade econômica de
pagamento e do nível de efetivo comprometimento da disponibilidade pessoal em favor da causa do Estatuto
da Criança e do Adolescente, a lei que instituir a remuneração dos membros do Conselho Tutelar poderá a
estes conceder gratificação natalina com base na remuneração integral e gozo de férias com adicional de um
terço da remuneração.
Art. 35. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do
Conselho Tutelar, sendo vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente.
Título IX
Disposições finais
Art. 36. O Tribunal de Contas do Paraná ampliará o foco de priorização da fiscalização determinada no art. 73
da Lei nº 9.394/94 - Diretrizes e Bases da Educação, para abranger toda área que desempenhe funções
relacionadas diretamente à criança e ao adolescente, tendo em vista compor clientela indissociável da área
de atuação na educação básica.
Art. 37. A atuação do Controle Interno, na missão de apoiar o Controle Externo, em decorrência do art. 73 da
Constituição Federal, deverá pautar-se pela priorização de fiscalização das áreas com funções relacionadas
diretamente à criança e ao adolescente, direcionando suas ações na perseguição dos seguintes objetivos:
I – verificação da exequibilidade dos objetivos e metas propostos
II – examinar a legitimidade das ações orçamentárias executadas, sob o aspecto do respeito à ordem das
prioridades;
III - promoção da eficiência e economicidade nas aplicações;
IV - salvaguardar os recursos contra desperdícios ou perdas;
V - redução de passivos e custos; e
VI - assegurar a procedência e certeza das informações e dados internos fornecidos ao Conselho dos Direitos
da Criança e da Adolescência para o exercício de suas funções, em especial:
a) demonstrações financeiras, contábeis e orçamentárias;
b) elementos da política e legislação tributária e da arrecadação;
c) política funcional e recursos humanos;
d) programas de aperfeiçoamento e capacitação;
e) dados estatísticos e cadastrais dos setores sanitário e educacional;
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f) dados estatísticos e cadastrais da população infanto-juvenil; e
g) os programas de natureza plurianual e as diretrizes e metas orçamentárias;
Art. 38. A inexistência de recursos no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência, a baixa
arrecadação ou outros fatores relacionados a problemas de caixa, não justificarão o atendimento insatisfatório
da prioridade absoluta à infância e adolescência.
Parágrafo único. Somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da criança e da
adolescência é que os recursos excedentes poderão ser destinados a outras áreas da competência de
atuação do Município.
Art. 39. O Tribunal de Contas captará, no Sistema de Informações Municipais, para fins de divulgação na
página do Portal do Controle Social, no prazo de até 60 (sessenta) dias da publicação da Lei Orçamentária,
demonstrativo da especificação de cada um dos programas, ações e serviços voltados à população infantojuvenil previstos para serem implementados pelos diversos órgãos públicos municipais, nos diversos setores
da administração, e os recursos orçamentários necessários à sua execução.
Inciso único. O Demonstrativo incluirá cronograma sintético com o valor estimado para a execução financeira
bimestral de cada programa, sendo a execução atualizada bimestralmente em números porcentuais.
Art. 40. O descumprimento desta Instrução poderá sujeitar às penalidades relacionadas nos incisos seguintes,
sem prejuízo de outras medidas julgadas cabíveis pelo Ministério Público Estadual:
I - na emissão de parecer prévio desfavorável à prestação de contas anual do respectivo Chefe do Poder
Executivo;
II - na desaprovação das contas relativas aos gestores dos fundos;
III - na inscrição dos nomes dos responsáveis no cadastro previsto na Lei Complementar nº 64/90, para fins
de inelegibilidade;
IV - na inviabilização ao recebimento de transferências voluntárias;
V - na imputação de crime de responsabilidade, nas hipóteses do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67;
VI - na imputação de crime por infrações político-administrativas, nas hipóteses do art. 4º, do Decreto-lei nº
201/67;
VII - na propositura de ação por improbidade administrativa (Lei 8.429/92);
VIII - na responsabilização civil pelos gastos irregulares e eventuais danos e prejuízos;
IX - na propositura de ação por ilícito penal;
X - no pagamento de multas definidas em lei.
§ 1º A responsabilidade primária e solidária do poder público consiste da plena efetivação dos direitos
assegurados a crianças e a adolescentes, salvo nos casos expressamente ressalvados em que a
responsabilidade primária e solidária sujeite as 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização
do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais;
§ 2º As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos
que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios
norteadores das atividades de proteção específica, conforme estabelece o art. 97, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
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Art. 41. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente empregará a colaboração necessária
ao cumprimento desta Instrução, inclusive quanto à execução de convênios ou instrumentos congêneres.
Art. 42. As entidades e órgãos responsáveis pelo atendimento prioritário à criança e ao adolescente deverão
editar e manter atualizados os instrumentos normativos necessários para assegurar o controle e o
acompanhamento das políticas públicas de que trata esta Instrução.
Art. 43. O Controle Interno do Município ao constatar quaisquer ocorrências prejudiciais aos direitos e
interesses da criança e do adolescente delas dará conhecimento ao Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente, indicando-lhe o prazo previsto para solução e prescrição as medidas corretivas à
Autoridade competente.
Art. 44. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2009.
HERMAS EURIDES BRANDÃO
Presidente
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ANEXO II
Deliberações da VII Conferência Municipal da Criança e do Adolescente de
Curitiba- ano 2011
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motivar as conferências livres de adolescentes, em conformidade com as orientações do Conanda;
proporcionar ações voltadas ao público do protagonismo infanto juvenil nas políticas públicas do
município;
articular as ações da rede de protagonismo juvenil promovendo a intersetorialidade das ações
voltadas a esse público;
implementar ações sócio-educativas nas diferentes políticas públicas direcionadas à crianças e
adolescentes na faixa de 10 a 15 anos;
implementar ações direcionadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários como
prevenção ao afastamento familiar e comunitário de crianças e adolescentes;
ampliar ações de fortalecimento de vínculos familiares;
ampliar a rede de atendimento (programas, serviços e ações) aos adolescentes em conflito com a lei;
criar um "portal jovem" voltado à criança e ao adolescente para divulgação de ações socioeducativas;
sensibilização da sociedade, através de campanhas informativas e processos formativos, quanto às
ações adequadas para se garantir os diretos com o respeito à crianças e adolescentes em situação
de rua, substituindo a doação de esmolas por encaminhamentos adequados de defesa de direito;
criar alternativas e ferramentas para estudar e integrar as informações do sistema de garantia de
direitos das crianças e adolescentes atendidos na proteção social especial de alta complexidade;
capacitação continuada, para todos os atores da rede de proteção do SGD, agrupando membros de
diferentes agentes da rede, fortalecendo e facilitando a articulação e soluções conjuntas;
priorização do acesso ao atendimento das famílias das crianças e adolescentes em acolhimento
institucional e familiar às políticas públicas: saúde, habitação, educação, esporte, lazer, geração de
trabalho para suas famílias - na intenção do retorno familiar no menor tempo possível;
estabelecer política de atendimento ao agressor e a articulação dessa política com outros operadores
do sistema de garantia de direitos, de modo a garantir à criança e ao adolescente a manutenção da
convivência familiar e comunitária;
ampliação de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes com o seu responsável em
situação de violação de direitos para promover o convívio familiar durante o processo provisório de
acolhimento, quando da impossibilidade do afastamento do agressor;
realizar campanhas de sensibilização, destacando as graves consequências do trabalho ao
desenvolvimento de crianças e adolescentes, com vistas a participação da sociedade na vigilância
social desta violação de direitos, fortalecendo assim ações de erradicação do trabalho infantil;
instituir campanhas inovadoras e permanentes para a sensibilização da população quanto às
consequências da violência doméstica/intrafamiliar e exploração sexual;
monitorar os programas destinados às crianças e adolescentes, com divulgação dos respectivos
dados;
avaliação dos programas/ ações de atendimento às violações de direitos preconizados pelo eca
(exemplo: através de índice de reincidência verificados pelo sistema SIPIA);
criar portal para divulgação de assuntos e ações voltadas ao protagonismo;
criar um projeto de capacitação continuada para os jovens e adolescentes atuarem em conjunto com
as entidades e possam participar do processo de orientação dos educadores que atuam com este
ciclo vital no sentido de transmitir / extrair a informação do jovem, suas vivências , visão de vida e
futuro;
ampliar e qualificar equipes para a orientação, capacitação profissional e atendimento integral às
adolescentes grávidas;
ampliar o número de vagas para o ingresso de adolescentes no programa de qualificação para o
trabalho na condição de aprendiz;
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divulgar no site do COMTIBA os relatórios, resoluções e atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias;
publicizar as ações realizadas pelos conselhos da criança e do adolescente monitorando, em especial
as deliberadas em conferências municipais/ estaduais e deliberações dos conselhos municipais tornar
publico os recursos investidos;
fortalecer o papel do COMTIBA nas ações de monitoramento, acompanhamento, proposição de
políticas em parceria com a equipe intersetorial formada por representantes do sistema de garantia de
direitos;
criar mecanismos que garantam a participação de crianças e adolescentes no monitoramento e
avaliação das políticas voltadas a esse público nos diversos conselhos e comissões, por meio de
indicadores específicos;
garantir conforme estatuto da criança e do adolescente, o espaço físico do conselho tutelar de forma
a assegurar o direito de sigilo dos atendimentos;
ampliar a divulgação da função do conselho tutelar e do conselho de direitos a todo o sistema de
garantia de direitos e sociedade civil;
criação e implementação de programas específicos que atendam a as violações de direitos
preconizados no estatuto da criança e do adolescente, evidenciados no sistema SIPIA;
realizar capacitação permanente para os conselheiros tutelares, proporcionada pelo gestor público;
propor novos requisitos para o processo eleitoral dos conselheiros tutelares;
priorizar recursos financeiros para a implementação,efetivação e fortalecimento de políticas públicas
direcionadas a crianças, adolescentes e jovens com a participação destes e do conselho municipal
dos direitos da criança e do adolescente considerando as reais necessidades deste público (OCA);
ampliar a divulgação das ações desenvolvidas pelas políticas públicas direcionadas a crianças e
adolescentes bem como de seus direitos e deveres estabelecidos no eca utilizando diferentes meios
de comunicação, inclusive redes sociais;
implementar ações de valorização de potencialidades e interesses das crianças e adolescentes;
garantir a participação dos adolescentes na elaboração das políticas públicas;
promover a articulação e o trabalho em rede entre os operadores do sistema de garantia de direitos;
assegurar a formação continuada interdisciplinar e intersetorial aos operadores do sistema de
garantia de direitos (no status de política pública de estado.
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ANEXO III

PLANO DECENAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA
DIRETRIZES GERAIS
1. Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no
âmbito da família, da sociedade e do Estado, considerada as condições de pessoas com deficiência e
as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de
nacionalidade e de opção política.
2.

Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos de
crianças, adolescentes e suas famílias e contemplem a superação das desigualdades, afirmação da
diversidade com promoção da equidade e inclusão social.

3. Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados, consideradas
as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural,
étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política.
4. Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares, objetivando a sua atuação qualificada.
5. Universalização, em igualdade de condições, do acesso de crianças e adolescentes aos sistemas de
justiça e segurança pública para a efetivação dos seus direitos.
6. Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a expressão livre de
crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua
condição peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as diversidades de gênero,
orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, nacionalidade e opção
política.
7. Fortalecimento de espaços democráticos de participação e controle social, priorizando os conselhos
de direitos da criança e do adolescente e assegurando seu caráter paritário, deliberativo, controlador
e a natureza vinculante de suas decisões.
8. Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes fundamentadas nos princípios da indivisibilidade dos direitos,
descentralização, intersetorialidade, participação, continuidade e co-responsabilidade dos três níveis
de governo.
9. Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três esferas de governo
para a Política Nacional e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes,
garantindo que não haja cortes orçamentários.
10. Qualificação permanente de profissionais para atuarem na rede de promoção, proteção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes.
11. Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação da Política e do Plano
Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, facilitado pela articulação de sistemas de
informação.
12. Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, aplicada ao processo de formulação
de políticas públicas.
13. Cooperação internacional e relações multilaterais para implementação das normativas e acordos
internacionais de promoção e proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.
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ANEXO IV
OBJETIVOS DO MILÊNIO
"Redução da Pobreza - Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a um dólar PPC
por dia.- Erradicar a fome entre 1990 e 2015.- Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre
de fome- Alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens- Reduzir a um
quarto, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a 1 dólar PPC por dia.- Reduzir a um quarto, entre
1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a 1 dólar PPC por dia."

"Atingir o ensino básico universal - Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo
de ensino básico.- Garantir que, até 2015, as crianças de todas as regiões do país, independentemente de cor/raça e sexo,
concluam o ensino fundamental."

"Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres - Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primário e
secundário, se possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, a mais tardar até 2015."

"Reduzir a mortalidade na infância - Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos."

"Melhorar a saúde materna- Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna. - Alcançar, até 2015, o
acesso universal à saúde reprodutiva. - Promover, na Rede do Sistema Único de Saúde (SUS), cobertura universal por ações
de saúde sexual e reprodutiva até 2015. - Até 2015, ter detido o crescimento da mortalidade por câncer de mama e de colo de
útero, invertendo a tendência atual."

"Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças - Até 2015, ter detido a propagação do HIV/Aids e começado a inverter a
tendência atual.- Até 2010, ter eliminado a hanseníase.- Até 2015, ter reduzido a incidência da malária e da tuberculose.- Até
2015, ter detido a incidência da malária e de outras doenças importantes e começado a inverter a tendência atual.- Alcançar,
até 2010, o acesso universal ao tratamento de HIV/Aids para todas as pessoas que necessitem."

"Garantir a sustentabilidade ambiental - Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas
nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.- Reduzir a perda de diversidade biológica e alcançar, até 2010, uma
redução significativa na taxa de perda.- Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso permanente e
sustentável a água potável segura e esgotamento sanitário.- Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa nas vidas de
pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados."

"Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento - Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e
financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório.- Atender as necessidades especiais dos países menos
desenvolvidos Inclui: um regime isento de direitos e não sujeito a quotas para as exportações dos países menos
desenvolvidos; um programa reforçado de redução da dívida dos países pobres muito endividados (PPME) e anulação da
dívida bilateral oficial; e uma ajuda pública para o desenvolvimento mais generosa aos países empenhados na luta contra a
pobreza.- Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos pequenos Estados insulares em
desenvolvimento (mediante o Programa de Ação para o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento e as conclusões da vigésima segunda sessão extraordinária da Assembléia Geral).- Tratar globalmente o
problema da dívida dos países em desenvolvimento, mediante medidas nacionais e internacionais de modo a tornar a sua
dívida sustentável a longo prazo.- Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar estratégias que
permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo.- Em cooperação com as empresas farmacêuticas,
proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em vias de desenvolvimento.- Em
cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em especial das tecnologias de
informação e de comunicações."
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ANEXO V
UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA E CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
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ANEXO VI
CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E
UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CREAS
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ANEXO VII
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA
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ANEXO VIII
CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL CONVENIADOS DE CURITIBA
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ANEXO IX
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CURITIBA
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ANEXO X
UNIDADES ESPORTIVAS DE CURITIBA
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ANEXO XI
ESPAÇOS CULTURAIS DE CURITIBA
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ANEXO XII
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA
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ANEXO XIII
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL
SOCIAL DE CURITIBA
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ANEXO XIV
HOSPITAIS DE CURITIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Gustavo Bonato Fruet
Prefeito
MIRIAN GONÇALVES
Vice-Prefeita
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Ricardo Mac Donald Ghisi
SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Gladimir do Nascimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fabio Dória Scatolin (Interino)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Eleonora Bonato Fruet
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Meroujy Giacomassi Cavet
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Fabio Dória Scatolin
SECRETARIA ANTIDROGAS MUNICIPAL
(Sem Titular)
SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO
Aldo Fernando Klein Nunes
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
Valfrido Eduardo Prado
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL
(Sem Titular)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Roberlayne de Oliveira Borges Roballo
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aluisio de Oliveira Dutra Junior
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Renato Eugenio de Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Sérgio Luiz Antoniasse
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Adriano Massuda
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO
Mirian Gonçalves
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Luiza Marilda Pacheco Castagno Simonelli
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO
Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro
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SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Mirella Withers Prosdocimo
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
Caique Sá de Ferrante
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Paulo Maia de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014
Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA HABITACIONAL
Osmar Stuart Bertoldi
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DA MULHER
Roseli Isidoro
AGÊNCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO S/A
Gina Gulineli Paladino
CURITIBA TURISMO - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Paulo Roberto Colnaghi Ribeiro
CURITIBA S/A - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA
Clarice Zendron Dias Tanaka
COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
Ubiraci Rodrigues
FAS – FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
Marcia Eleandra Oleskovicz
FCC - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
Marcos Antonio Cordiolli
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA
Gustavo Justo Schulz
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Liana Maria da Frota Carleial
IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
Sergio Povoa Pires
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA
Wilson Luiz Mokva
URBS-URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
Roberto Gregório da Silva Júnior
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMTIBA
PRESIDENTE GESTÃO 2013
Ana Paula Ribeirete Baena
VICE-PRESIDENTE GESTÃO 2013
Jucimeri Isolda Silveira
CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - FAS
Titular: Jucimeri Isolda Silveira
Suplente: Antônio Carlos Rocha
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SMELJ
Titular: Jussara Sorgenfrei Brum
Suplente: Eloir Machado de Castro
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF
Titular: Fenícia Ali Kanso
Suplente: Marco Aurélio de Freitas Margarida
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Titular: Cibele Kohler Cabral
Suplente: Valéria Giacomassi Macedo Pereira Hauare
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
Titular: Luci Aparecida Rocha Belão Lubel
Suplente: Cristiane Maria Leal Vardana Marangon
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME
Titular: Italia Bettega Joaquim
Suplente: Fernanda de Oliveira Henriques
CONSELHEIROS NÃO-GOVERNAMENTAIS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC
Titular: Silvia Maria Cardozo dos Santos
Suplente:
ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS
Titular: Laize Márcia Porto Alegre
Suplente: Peri Eugênio de Castro
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO - HOSPITAL
PEQUENO PRINCIPE
Titular: Ana Paula Ribeirete Baena
Suplente: Ety Cristina Forte Carneiro
ASSOCIAÇÃO DAS ABELHINHAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA
Titular: Cátia Regina Kleinke Jede
Suplente: Andréia Felix
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA PROFETA ELIAS
Titular: Patrick James Reason
Suplente: Lazaro da Silva
PROJETO RECRIAR - FAMÍLIA E ADOÇÃO
Titular: Vera Lucia Barletta
Suplente: Robinson Salazar Buitrago
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FICHA TÉCNICA
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
Jucimeri Isolda da Silveira
Luiz Carlos Betenheuser Júnior
Miréle Cristine dos Santos
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
Diani Eiri Camilo Mossato
Maria Angélica da Rocha Carvalho
SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO
Lia Nara Paludo
Marcelo Franco Munaretto
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL
Angelita Izabel da Silva
Marcelo Boza Alves
Leoni Obadowski Ledur Moreira
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Cintia Caldonazo Wendler
Clarenz Inez Venturin Ishikawa
Cristiani Kreusch
Dagmar Heil Pocrifka
Danielle de Mattos
Douglas Danilo Dittrich
Elda Cristiane Bissi
Eliane Aparecida Trojan Butenas
Elizabeth Helena Baptista Ramos
Eloina de Fátima Gomes dos Santos
Fúlvio Frederico Pacheco dos Santos
Itália Bettega Joaquim
Leticia Mara de Meira
Maíra Gallotti Frantz
Marcia Helena Vieira Carvilhe
Maria da Glória Galeb
Marilia Marques Mira
Marlon de Campos Mateus
Marlon Terres
Patricia Sesiuk
Waldirene Sawozuk Bellardo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Carlos Eduardo Kukolj
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Luiz Carlos Cantanhede Fernandes
Inês Kultchek Marty
Jane Sescatto
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Patrícia Rosi Bozza Kapp
Jussara Sorgenfrei
Luciane Vanessa Fagundes Mendes
Keleen Cristiane Sassaki
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Rosa Guiomar Drabeski
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ELABORAÇÃO
Ana Cristina de Castro
Eliane de Fátima Elias
Maria Inês Cavichiolli
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
REVISÃO
Maria Luiza Mendonça
CAPA
Antônio Carlos Patitucci
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