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FUTURO



O termo ESG, do inglês, Environmental (Meio Ambiente), Social (Social) and
Governance (Governança), é um conjunto de padrões e boas práticas que buscam
alinhar a geração de valor da empresa / entidade / órgão às questões ambientais,
sociais e de governança, promovendo uma administração consciente e
sustentável. 
O conceito advém do Triple Bottom Line, cunhado na década de 90, que adicionava
as dimensões ambientais e sociais aos negócios. O termo ESG, resultou da
publicação do relatório Who Cares Wins, produzido pelo Pacto Global da
Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com instituições financeiras,
no qual o ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, faz uma provocação às
instituições financeiras, sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de
governança no mercado de capitais. 
Desta forma o ESG tem ganhado crescente visibilidade nos últimos anos, nos
quais os mercados, consumidores e investidores perceberam que as empresas não
podem ignorar os seus reflexos ambientais, sociais e econômicos. No mercado
brasileiro já existe uma boa variedade de fundos que levam em consideração os
critérios ESG. Mercado este que vem crescendo em razão de influência global e,
também, em decorrência de agendas globais de sustentabilidade.
A busca por incorporar o ESG à sua estratégia e modelo administrativo visa
contribuir para que o Município de Maringá atinja as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, que é um compromisso
global, coordenado pela Organização das Nações Unidas (ONU).
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"Maringá sempre trabalhou para avançar nas agendas
e compromissos globais de sustentabilidade.
Acreditamos que firmar estes compromissos é um
importante norteador para que Maringá continue
ocupando um lugar de destaque dentre as cidades
brasileiras. 

Estamos sempre confiantes que o planejamento
integrado é fundamental para o desenvolvimento de
uma cidade sustentável, inteligente, resiliente e
inclusiva.

Sendo assim, a Prefeitura de Maringá continua
seguindo comprometida com o desenvolvimento
ambientalmente adequado, socialmente justo e de
governança transparente"

MARINGÁ, 2022

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DA CIDADE
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Maringá possui diversos projetos e ações já em andamento, e outros em
desenvolvimento, alinhados com os padrões e boas práticas ESG,
convergentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, muitas vezes
estas ações estão dispersas entre as diversas secretarias, não estando
mapeadas, nem possuindo métricas e indicadores definidos. Sendo
assim, nós do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
(IPPLAM) realizamos o levantamento destes projetos entre as
Secretarias Municipais de Maringá e trouxemos para este programa
maior, intitulado Maringá ESG, a fim de organizar, mapear, e informar a
todos a respeito dos Programas, Projetos e Ações que convergem com
os pilares ESG.

Frente à uma terminologia usualmente utilizada no setor privado, nos
deparamos com o propósito de alinhar as estratégias ESG com as ações
e políticas públicas. Sabemos que  desenvolver uma estratégia e
modelo administrativo ESG é um processo retroalimentado pelos
ODS, no qual a adequação a um modelo sustentável, contribui para o
cumprimento das metas.

Bruna Barbosa Barroca
Diretora - Presidente IPPLAM

Maringá, 2022

Entendemos que esse processo é essencial
a todos aqueles que almejam a construção
do caminho do desenvolvimento sustentável,
e Maringá  e o Ipplam estão em busca
constante de soluções para os principais
desafios globais de hoje.

O IPPLAM E O
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Os projetos que compõem o Maringá ESG estão apresentados em fichas
temáticas. Aqueles que possuem objetivos convergentes foram agrupados em
programas. Por sua vez, os programas estão inclusos em linhas temáticas, e estas
são  identificadas com a letra de seu pilar ESG correspondente predominante [E -
Environmental (Meio Ambiente), S - Social (Social) ou G - Governance
(Governança)]. A inclusão dentro de um dos pilares ESG não significa que o projeto
não atenda a outros pilares, porque diversos são os projetos que poderiam ser
enquadrados em mais de um pilar. Contudo para atender a proposta de
organização documental e facilidade de entendimento, optou-se pela localização
dos projetos dentro de um pilar predominante.
Cada projeto possui suas particularidades, que estão representadas nas fichas,
como: público alvo, status, tempo de implementação, resultados esperados,
secretarias envolvidas, categoria de ações para que se realize o projeto, e quais
são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da
ONU relacionáveis ao projeto. Para uma maior compreensão, foi elaborado uma
página ilustrada, demonstrando os requisitos aqui citados (página a seguir -
composição das fichas temáticas).
As páginas dos projetos não estão numeradas, para que, à medida que novos
projetos sejam identificados e selecionados para compor o Maringá ESG, esses
sejam incluídos na sequência à que pertencem, sem prejuízo aos já inclusos. 

Os projetos apresentados estão agrupados nos programas abaixo:

Maringá Cultiva
Move Maringá
Escola Sustentável
Maringá Sustentável
Carbono Neutro
Cidade Floresce
Maringá Inteligente
Materiais e Tecnologias
Cidade Limpa
População Consciente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Governo Digital
Maringá Inova
Maringá Turística
Maringá Agiliza
Articulações
Dinamização de
Recursos
Prefeitura e o Cidadão
Legislação
Capacitação e
Aperfeiçoamento
Área Segura
Maringá Informa
Políticas verdes
Padrão Global
Região Metropolitana
Controle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ESTRUTURA

Exercita Maringá
Saúde e Bem-Estar
Maringá Cultural
Espaços de Qualidade
Reabilitação Social
Proteção
Habitação de interesse
social
Comida para todos
Capacitação e
aperfeiçoamento
Inclusão e Diversidade
Aproximação
Primeira Infância
Mobilidade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

E S G

(meio ambiente) (social) (governança)



Classificação quanto
ao pilar E, S, ou G

Nome do projeto
(3° nível de
classificação)

Programa no qual o
projeto se insere

(2º nível de classificação)

Linha temática
(1° nível de classificação)

Breve descrição do
projeto

Informações sobre os
resultados esperados

quando da implementação
do projeto

Conjunto de secretarias
municipais envolvidas

para o desenvolvimento do
projeto 

Categorização das ações
necessárias para o

desenvolvimento do
projeto - marcadas em tom

mais escuro

Público alvo diretamente
impactado pelo projeto,
podendo ser:
- crianças
- adultos
- idosos
- não se aplica

Status do projeto,
podendo ser:
- desenvolvimento da ideia
- execução

Tempo para
implementação do projeto,
podendo ser:
- curto (1 ano)
- médio (2 - 4 anos)
- longo (+4 anos)

Impacto sobre as emissões
de CO2, podendo ser:
- redução de emissões
- neutralização de emissões
- não se aplica

PREFEITURA DA CIDADE
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COMPOSIÇÃO DAS

Apontamento de quais
ODS da Agenda 2030 são

relacionáveis ao projeto



ENVIRONMENTAL
PILAR



"Environmental", termo proveniente do
inglês, significa "Meio Ambiente" é um dos
pilares que compõem o ESG, sendo
representado pela letra "E", demonstra a
preocupação das ações realizadas pelo ser
humano que degradam direta ou
indiretamente o meio ambiente. Alinhado
com a Agenda 2030 da ONU, a
preocupação com a redução na emissão de
Gases do Efeito Estufa (GEE), a
preservação da fauna e da flora e a
preservação dos recursos naturais, são
compreendidos como pontos cruciais, para
que o planeta possa continuar oferecendo
condições de habitabilidade para todos os
seres vivos. 



Destinação de espaços públicos para o cultivo de hortas
visando a produção de alimentos orgânicos.  Todas as hortas
contam com sistema de reaproveitamento de águas pluviais
para irrigação e os canteiros são disponibilizados para
população em situação de vulnerabilidade, atendendo 1200
famílias. Atualmente, a produção anual é de, aproximadamente,
90 toneladas de alimento entre verduras e leguminosas.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

Neutralização 

| Maringá Cultiva |

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Incentivar a produção local de alimentos
Promover a educação ambiental
Melhor a qualidade de vida da população e gerar renda
Segurança alimentar

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Agricultura Urbana

Hortas Comunitárias

CO2 CO2

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Hortas Comunitárias

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

2007

- Construção de 2 novas hortas em 2022.

- Requerimento de uma horta comunitária no bairro por contribuinte ou vereador;
- Avaliação pela prefeitura de terrenos possíveis no bairro ( Avaliação agronômica,
ambiental e urbanística);
- Análise com a população sobre o lote;
- Reunião de dinamização com o grupo de agricultores sobre o projeto;
- Projeto básico de engenharia;
- Licitação da obra;
- Início da construção da obra;
- Reunião de divisão de canteiros e 1° Curso técnico
- Plantio do primeiro ciclo de culturas.
- Inauguração após 45 dias do primeiro plantio

Projeto Contínuo

SEINFRA
SELURB
SEMA. IDR
CerAUP
UNICESUMAR
UNINGÁ

- Com 15 anos de projeto e 39 hortas já instaladas, o projeto atende 1200 famílias
diretamente (agricultores) e aproximadamente 4800 pessoas indiretamente
(consumidores). Produção média anual de 70 toneladas de hortaliças em 4 ha de área
produtiva em 35 bairros do munícipio.

- Previsões de ampliação de 2 hortas comunitárias por ano e de criação de mais 2
viveiros comunitários ate 2024.

R$ 110.000,00 (valor de 1 horta)
R$ 250.000,00 (investimento anual
na manutenção das 39 hortas)



O projeto Meu Pomar visa a ampliação da variedade de
produção agrícola do município com produção de frutíferas
nativas em terrenos da prefeitura, seguindo manejo
agroecológico. Manutenção da biodiversidade em áreas
próximas a fundo de vale com produção de frutíferas e
vegetais no sistema de agrofloresta, visando a exploração
comercial e rentável. Acesso a alimentação saudável as
famílias em vulnerabilidade sócioeconômica; geração de
renda; melhoria da qualidade de vida.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

CO2 CO2

Resultados esperados

Preservação das espécies frutífera nativas
Aumento da variedade frutífera
Estímulo ao consumo de frutas 
Incentivo da economia local 
Melhorar a qualidade de vida da população

PREFEITURA DA CIDADE

Neutralização

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Agricultura Urbana

Desenvolvimento da ideia

| Maringá Cultiva |

Meu Pomar

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar



PREFEITURA DA CIDADE

Meu Pomar

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Escolha de área para implantação do piloto do projeto;
- Avaliação pela prefeitura de terrenos possíveis no bairro ( Avaliação agronômica,
ambiental e urbanística);
- Análise com a população sobre o lote;
- Reunião de dinamização com o grupo de agricultores sobre o projeto;
- Projeto básico de engenharia;
- Licitação da obra;
- Início da construção da obra;
- Reunião de divisão de canteiros e 1° Curso técnico;
- Plantio do primeiro ciclo de culturas;
- Inauguração após 45 dias do primeiro plantio;

- Implantação de área produtiva em 2023

SEINFRA
SELURB
SEMA. IDR
CerAUP
UNICESUMAR
UNINGÁ

- Início de implantação de área produtiva em 2023.

- Projeto em fase de idealização. Planejamento das culturas e coleta das espécies para
plantio.

N/A N/AN/A



Agricultura Urbana

O programa áreas verdes visa a manutenção e recuperação de
áreas verdes no município, por meio de elaboração e atualização
dos Planos de Manejo das UCs existentes.
As áreas verdes urbanas trazem qualidade de vida para a
população, ajudando na manutenção do microclima, contenção
de poluição, purificação do ar, contenção de rajadas de vento,
abrigo para fauna terrestre, dentre outros. Além disso, os
remanescentes da Floresta Mata Atlântica abrigam riqueza de
espécies que representam o bioma, auxiliando na manutenção e
perpetuação de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 
 Por isso, se faz necessária a preservação das áreas verdes em
bom estado de conservação além da recuperação de áreas
degradadas.                                                                                                         

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

CO2 CO2

Resultados esperados

Instalação de Parques Lineares nas áreas de fundo de vale
para incentivar uso apropriado da área pela população.
Evitar descarte irregular de resíduos, estimular a
preservação das áreas, aumentar o contato da população
com áreas verdes.
 Recuperação de áreas de APPs degradadas da cidade

PREFEITURA DA CIDADE

Redução

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Cultiva |

Programa áreas verdes

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Instituto Ambiental de Maringá

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Levantamento de área verde e enquadramento da mesma
-Para UCs: criação de instrumento legal, cadastramento no sistema CEUC, elaboração
de plano de manejo
-Para APPs: exigência de PRAD para lotes privados e Projetos de Plantio para lotes
públicos
-Para Parques Lineares: demanda dos bairros e dos locais mais prejudicados pela má
utilização dos espaços de fundos de vale e elaboração e execução do projeto
arquitetônico

- Plantio de mudas em UCs e APPs e Instalação de parques lineares
-Execução planos de manejo- instalação de réguas linimétricas no Parque do Ingá
-Execução planos de manejo- relatório das ações cumprida
-Criação de unidades de conservação e manejo de espécies vegetais exóticas das 9
UCs
-Levantamento das áreas verdes da cidade

Cadastrar todas as UCs municipais no sistema estadual CEUC, recuperar todos os lotes
públicos localizados em fundos de vale, Elaborar plano de manejo para todas as UCs,
implementar mais 4 parque lineares na cidade.

Implantação de 2 parques lineares, elaboração e implementação do Plano de Manejo
do Parque do Ingá, recuperação de vários lotes públicos e privados localizados em
fundo de vale.

N/A Projeto Contínuo2020

Programa áreas verdes

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Neutralização

A Fazenda da Sustentabilidade será unidade produtiva
agroecológica modelo na área urbana, para agendamento de
visitas guiadas de escolas e comunidades rurais. Nesse local,
também serão ofertados cursos sobre as culturas e realizadas
atividades agroecológicas. Os novos modelos de hortas
comunitárias serão realizadas neste modelo, o qual incluirá
espaço para destinação de resíduos e a criação de meliponas
(abelhas sem ferrão)

Resultados esperados

Promover a capacitação quanto ao manejo agroecológico
Difundir o manejo agroecológico no município
Incentivar a produção local de alimentos
Promover a educação ambiental
Reduzir a quantidade de resíduo orgânico destinado aos
aterros sanitários 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Agricultura Urbana

Desenvolvimento da ideia

| Maringá Cultiva |

Fazenda da
Sustentabilidade

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

CO2 CO2

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Pleito do recurso via governo federal para implantação do projeto básico no local.

- Construção de orçamentos
-Apresentação do projeto básico ao ministério de desenvolvimento socialmente

Finalização do projeto básico para apresentar ao Ministério de desenvolvimento social.

Projeto em desenvolvimento.

R$1.200.000,00 N/A

UEM, IDR, SEAB
UNICESUMAR, UNINGA

STARTUPs
Institutos de meio ambiente

Limpeza urbana
Copel/Eletrosul

Fazenda da Sustentabilidade

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Não se aplica

Reaproveitar o cepilho, resíduo da madeira, originário de
galhos e folhas naturais, a fim de usa-lo nas Hortas
Comunitárias do Município.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Diminuição na quantidade de resíduos descartados
Redução de gastos com adubos

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Secretaria de Limpeza Urbana

Reaproveitamento de
Cepilho

Execução

CO2 CO2

Agricultura Urbana

| Maringá Cultiva |



Agricultura Urbana
Com um maior foco para a economia rural da Região de
municípios da Amusep, o projeto tem como objetivo gerar mais
empregos, renda e movimentar positivamente o comércio
local. O fomento a agricultura familiar tem como ponto
principal a descentralização de modelos de produção e de
venda de alimentos. Pra tanto, será feita uma central que
unifique as cooperativas da agricultura familiar da região da
Amusep e sirva como espaço para comercialização dos
produtos.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Médio (2 - 4 anos)

CO2 CO2

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

Não se aplica

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Cultiva |

Empório da Agricultura
Familiar

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Menor uso de agrotóxicos
Maior empregabilidade
Maior acesso a alimentação saudável direto do produtor
Melhor conexão com os vendedores locais



PREFEITURA DA CIDADE

Empório da Agricultura Familiar

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

O Barracão deve conter uma metragem mínima de 500m², com fechamentos laterais,
prevendo entrada frontão ao lote pra atendimento ao publico (fachada) e entrada aos
fundos para o descarregamento de mercadorias por caminhões.
Área de caixas e administrativo: espaço para o pagamento em caixas das mercadorias
compradas por clientes, escritório para o administrativo do local e banheiro para clientes
e funcionários. Estacionamento, acesso caminhões – descarga, cobertura, câmara fria,
estoque seco, gôndolas hortaliças, prateleiras padaria/ cafeteria e banheiros
funcionários.
O manuseio de alimentos só será realizado na área de panificados, como a
disponibilização de café, sucos e salgados prontos. Não será possível a produção de
materiais nessa área.
As câmaras frias ao fundo do estabelecimento, área de armazenamento deverão ser
usadas exclusivamente para os produtos a serem comercializados no empório. São será
permitido a manutenção de produtos de origem duvidosa ou que não sejam produzidos
conforme legislação.

- Ampliação do mercado de produtos agrícolas

SEMOP
SEMA. IDR
CerAUP
SEBRAE
AMUSEP

- Espaço dedicado para negociação, rodada de negócios e apresentação dos produtos
oriundos de cooperativas da agricultura familiar da região da AMUSEP.

- Homologação do processo de licitação da obra.

N/A N/AN/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Médio (2 - 4 anos)

Redução

Estimular o transporte cicloviário, através da ampliação de ciclovias
e ciclofaixas, oferecendo à população condições seguras e eficiente
para o uso da bicicleta. Projetos de novas ciclovias em locais como
avenida Tuiuti, Cerro Azul e Pedro Taques, com os quais pretende-se
chegar a 50km de ciclovias. Além das novas cliclovias, estão
agendadas as revitalizações de ciclovias existentes, como a da Av.
Pedro Taques e Av. Mandacaru. Há a proposta do desenvolvimento,
dentro do Plano de Mobilidade Urbana de Maringá, de um Caderno
de Política para Bicicleta de maringá, com o objetivo de ampliar o
número de usuários do modal de bicicleta. Através da pesquisa de
Origem-Destino, de 2021, constatou-se que a bicicleta é o modal
utilizado em 6% do total de viagens da cidade, que corresponde ao
dobro da média nacional para municípios do mesmo porte.

CO2 CO2

Secretaria de Mobilidade Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento no número de viagens realizadas por bicicleta
Aumento da segurança dos ciclistas
Diminuição no uso do automóvel particular 
Redução na emissão de gases do efeito estufa 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Execução

| Move Maringá |

Ampliação da Malha
Cicloviária



PREFEITURA DA CIDADE

Ampliação da Malha Cicloviária

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Executar os projetos de novas ciclovias (Av. Cerro Azul, Av. Pedro Taques (até
contorno norte), Av. Tuiuti, Ciclofaixa Parque do Ingá)
- Executar os projetos de reforma (Av. Pedro Taques, Av. Mandacaru,  Av. Horácio
Racanello (Zona 10))
- Implantar a Política para a Bicicleta de Maringá

fev - 2022N/ASecretaria de Obras N/A

- Projeto Ciclovia Av. Tuiuti (da Av. Brasil até o Contorno Norte) - 4,4 km
- Projeto Ciclovia Av. Cerro Azul (da praça Todos os Santos até Contorno Sul) - 3,4 km
- Projeto Ciclovia Pedro Taques (da Av. Franklin Roosevelt até Contorno Norte) - 1,8 km
- Projeto Ciclofaixa Parque do Ingá - 3,0 km
- Projeto reforma Ciclovia Av. Mandacaru - 3,4 km
- Projeto reforma Ciclovia Av. Pedro Taques - 3,8 km
- Projeto reforma Ciclovia Av. Horácio Racanello (zona 10) - 2,6 km

Aumento do número de usuários de bicicleta em Maringá



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Redução

Oferecer à população de Maringá a opção de transporte de
bicicleta compartilhada, estimulando um transporte saudável,
econômico, de baixo impacto ambiental e ampliando a
utilização das ciclovias.

CO2 CO2

Secretaria de Esportes e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento do número de viagens realizadas por bicicletas no
Município
Diminuição no uso do automóvel particular
Redução na emissão de gases do efeito estufa 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Execução

| Move Maringá |

Bicicletas Compartilhadas



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Redução

A bicicleta é eficiente no uso do espaço urbano, é um modo de
transporte de baixo custo e alta acessibilidade. Mais gente
pedalando contribui para a melhoria da segurança viária e para a
saúde da população. Do ponto de vista ambiental, ampliar a
utilização da bicicleta em detrimento de modos motorizados à
combustão contribui para enfrentar as mudanças climáticas e
promover melhorias na qualidade do ar. Do ponto de vista
econômico, a bicicleta pode ser um importante elo para a
logística urbana e na geração de emprego e renda. Para fomentar
o uso da bicicleta é fundamental estruturar uma política  que
contenha metas a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo,
como foco em 2033, mas com objetivo de ser permanente.

CO2 CO2

Secretaria de Mobilidade Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Diminuição no uso do automóvel particular
Redução na emissão de gases do efeito estufa 
Melhoria na saúde da população
Incentivo ao pedal

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Execução

| Move Maringá |

Política para Bicicletas em
Maringá

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Utilizando-se da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Maringá (PlanMob), que foi
concebido através do processo licitatório n° 1001/2018, contrato n° 424/2019, e está sendo
executado pela empresa Cidade Viva Arquitetos e Engenheiros Associados com coordenação da
Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), foi desenvolvido um documento específico com foco
no fomento ao uso da bicicleta na cidade, de caráter programático e técnico, baseado em três
dimensões: Infraestrutura, Medidas de Promoção e de Governança. Este documento, intitulado
Caderno de Políticas para Bicicleta em Maringá fez parte da terceira e da quarta etapa do
PlanMob. Dentro de todo o processo de desenvolvimento do PlanMob, e consequentemente para
a elaboração do Caderno de Bicicleta, ocorreram reuniões técnicas entre a equipe contratada e a
SEMOB, reuniões e oficinas com a sociedade civil, audiências públicas e a conferência pública. 
Ao final do processo, para assegurar que o Plano de Mobilidade se constitua em um pacto entre
todos os agentes sociais, a fim de contribuir com o desenvolvimento de uma cidade melhor para
todos, foi aprovada a Lei Municipal n° 11.518/2022 que Dispõe sobre a Política de Mobilidade
para o Município de Maringá, aprova o Plano de Mobilidade - incluindo a política para bicicleta e
o mapa da rede cicloviária. 

-Realizar oficina com a Associação de Ciclistas para discutir o a Rede cicloviária
-Realizar reuniões técnicas com a equipe da SEMOB e a empresa contratada
-Realizar a 4ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade para apresentar, o mapa de ciclovias e
as propostas relacionadas a política para bicicleta
-Realizar a Conferência Municipal de Mobilidade Urbana 
-Elaborar o Caderno de Politicas para Bicicleta de Maringá
-Aprovar a Lei de Mobilidade para normatizar a Política para Bicicleta de Maringá

-Implementar os programas estabelecidos no documento até 2033 

1 Caderno de Política para Bicicletas de Maringá,  2 oficina, 1 reunião técnica, 1
audiência pública, 1 conferência Municipal e 1 Lei de Mobilidade Urbana

04/2022

Cidade Viva Arquitetos e
Engenheiros Associados

CicloNoroeste (Associação de
Ciclistas do Noroeste do

Paraná)

Projeto ContínuoR$ 497.734.62

Política para Bicicletas em Maringá



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Redução

Oferecer à população de Maringá a opção de transporte 
 sustentável para Maringá, a partir da implantação de estações
de bike compartilhada para o município.

CO2 CO2

Secretaria de Esportes e Lazer

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Proporcionar um transporte sustentável e econômico
Propiciar benefícios para a saúde e bem estar do cidadão
Redução na emissão de gases do efeito estufa 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Execução

| Move Maringá |

Programa IngáBike  



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Estudo sobre implantação do programa
-Análise e escolha dos pontos para implantação das estações
-Construção do termo de referência para o processo licitatório
-Implantação do programa Bike Ingá

-Implantação de estações ingá bike

Instalar as estações no ano seguinte.

N/A

01/2022N/A N/A

Programa IngáBike  

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças 

Curto (1 ano)

Neutralização

Instalação de hortas nas escolas municipais de Maringá, como
forma de proporcionar um ambiente interativo para a educação
ambiental e produzir de alimentos. As hortas são instaladas
nos espaços livres dentro das escolas e os alimentos
produzidos podem ser utilizados na preparação da merenda
das crianças. 

Secretaria de Educação
Secretaria de Limpeza Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Produção de alimentos nas escolas
Incentivar as crianças a consumir vegetais
Ensino prático sobre a agricultura 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Desenvolvimento da ideia

| Escola Sustentável |

Horta nas Escolas

CO2 CO2



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Inclusão no planejamento trimestral como conteúdo a ser trabalhando com os alunos. 
- Suporte e incentivo por parte da Secretaria da Educação, Visita e divulgação dos
resultados alcançados via redes sociais e TV, consumo dos alimentos produzidos
durante as refeições.
- Formação continuada de professores, exposições. 

- Conscientizar as pessoas sobre o uso sustentável dos recursos naturais;
- Reconhecer a importância do meio ambiente para a manutenção da vida;
- Identificar necessidades inerentes à vida e sua diversidade;
- Reconhecer a criança como ser capaz de transformar a natureza;
- Possibilitar a integração entre família e criança por meio do cuidado e da preservação
ambiental;
- Refletir sobre o uso consciente dos recursos que a natureza oferece; 
- Desenvolver hábitos saudáveis de cuidado e preservação do meio ambiente;
- Estimular o consumo consciente; 
- Proporcionar momentos de prazer e aprendizado às famílias e crianças;
- Estabelecer parceria entre as famílias e os Centros Municipais de Educação Infantil.

Definição de um eixo temático para delineamento do planejamento de 2023 e que esteja
alinhado com os ODS dando sequencia no aprendizado relacionado com
Sustentabilidade. 

Envolvimento muito representativo da comunidade interna e externa das unidades
escolares, visibilidade das produções e ações da rede municipal de educação,
aprendizado significativo e relacionado com a sustentabilidade. Participação de todas
as faixas etárias atendidas pela rede. 

01/2022
Comunidade externa e dos

arredores das unidades
escolares.

31/12/2022

Horta nas Escolas

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Médio (2 - 4 anos)

Redução

Instalação de energia fotovoltaica em 35 (trinta e cinco)
escolas municipais de Maringá, a fim de gerar energia
renovável, promovendo a eficiência do sistema energético da
edificação. Além de renovável, a energia solar fotovoltaica é
aliada na redução da poluição e das taxas de emissão de
carbono, por ser um recurso considerado limpo. É ainda
considerado um meio de geração de energia sustentável, pois
o seu processo de geração é natural, o qual necessita apenas
da radiação solar para a sua geração.

CO2 CO2

Secretaria de Obras Públicas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Redução do gasto público com energia elétrica nas escolas
Desenvolvimento de projetos públicos sustentáveis

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Escola Sustentável |

Zero Energy

Não se aplica

Execução



PREFEITURA DA CIDADE

Zero Energy

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Apresentação de um diagnóstico das unidades beneficiadas pelo Programa de Eficiência
Energética (PEE) pelo Paranacidade e doado para a Prefeitura Municipal de Maringá,
para participação da Chamada Pública PEE COPEL 002/2019. Elaboração do Termo de
Referência para contratação dos Projetos Executivos. Aceite dos Projetos Executivos.
Elaboração do Termo de Referência para contratação da Execução da Obra. Aceite da
Execução da Obra.

Copel
Governo do Estado do
Paraná - Paranacidade

R$ 8.161.993,00 10 - 07 - 2019

Projeto na etapa de desenvolvimento do Termo de Referência, sem resultados
alcançados

- Redução de 100% de consumo de energia das escolas municipais
- Geração de energia elétrica de forma limpa, renovável, sustentável e ambientalmente
benefica

Estender o Programa de Eficiência Energética para todos os próprios públicos

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

Foi realizada a inscrição das escolas municipais de Maringá
como signatárias do Movimento Escolas Pelo Clima. O intuito é
fortalecer a conscientização a respeito das alterações
climáticas, auxiliando os professores das escolas municipais
com metodologias eficientes para abordar o assunto nas
escolas.

CO2 CO2

Secretaria de Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

 Escolas pelo Clima

Crianças
Adultos

Aumento na capacitação de professores a respeito das
mudanças climáticas
Conscientização de crianças e adolescentes sobre as
mudanças climáticas

Execução

Curto (1 ano)

| Escola Sustentável |



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

Sendo emergente que se possibilite aos/as alunos/as e
comunidade escolar propostas e ações pedagógicas relacionadas
ao combate as mudanças climáticas e seus impactos,
principalmente, no que envolve o descarte correto de resíduos,
cultivo, proteção e manutenção de plantas, uso sustentável e
inteligente da água, utilização dos recursos naturais, entre outros,
a Secretaria Municipal de Educação de Maringá, promove no
Ensino Fundamental e Ampliação de Jornada Escolar - AJE, de
toda a Rede Municipal de Educação, o projeto: Criança
Consciente Para Um Mundo Diferente, de maneira interdisciplinar,
com os objetos do conhecimentos dos diversos componentes
curriculares e oficinas pedagógicas.

CO2 CO2

Secretaria de Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Criança consciente para um
mundo diferente

Crianças

Aprimorar a educação sustentável.
Promover a conscientização dos alunos, profissionais e
comunidade escolar por meio de ações educativas que
tenham por objetivo combater a mudança climática e seus
impactos.

Execução

Curto (1 ano)

| Escola Sustentável |

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Reuniões internas para elaboração do projeto e da programação de ações junto a comunidade
escolar.  -Elaboração e revisão do texto do projeto. -Elaboração de planejamentos escolares
relacionados ao projeto: Criança Consciente Para Um Mundo Diferente, por componentes
curriculares.
-Formação Continuada para todos os profissionais do magistério do Ensino Fundamental e
Ampliação de Jornada Escolar da Rede Municipal de Educação de Maringá acerca do projeto e
sua aplicação na educação.
-Visitas pedagógicas (Parque do Ingá, Pontos Turísticos, etc.), exposições e apresentações
culturais internas e externas à escola relacionadas ao projeto.
-Armazenamento de registros das atividades por parte da Secretaria Municipal de Educação,
bem como apresentações em eventos de Maringá e região das ações e resultados alcançados.
-Devolutiva à comunidade maringaense das ações da Rede Municipal de Educação de Maringá,
via conta oficial da SEDUC no Instagram.
-Reuniões e articulações internas acerca dos desdobramentos do projeto para o decorrer do ano
vigente e para o próximo (2023).

N/A 2021

Houve ampla adesão dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Educação de Maringá
relacionados ao Ensino Fundamental e a Ampliação de Jornada Escolar - AJE, a saber, Ações
como: caminhadas em favor do meio ambiente pelos bairros, visitas pedagógicas, foram
realizadas.

- Elaboração de projeto e cronograma, promover Cursos de Formação Continuada a todos os
profissionais do magistério do Ensino Fundamental e da Ampliação de Jornada Escolar - AJE, da
Rede Municipal de Educação de Maringá, trabalhar o projeto todas as escolas da Rede Municipal
de Educação, e promoção de visitas pedagógicas e compartilhar as ações e resultados

Possibilidades formativas aos indivíduos sociais visando o comprometimento com a
sustentabilidade e o combate a mudança climática e seus impactos, bem como alcançar metas e
objetivos no que se refere aos desdobramentos do projeto para os próximos anos letivos, com
destaque a um amplo retorno das ações para a comunidade maringaense

2022

Criança consciente para um
mundo diferente

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

A Secretaria de Educação objetiva a implantação de jardins
nos CMEIs e nas Escolas Municipais. As ações serão
realizadas em parceria com a SELURB e o estudo e
planejamento da inserção dos jardins fará parte das atividades
dos alunos.

2

Secretaria de Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

Ajardinamento

Proporcionar o contato direto das crianças com a natureza
Ampliar o conhecimento sobre os cuidados com a 
 natureza
Melhoria na qualidade de vida escolar

Execução

Curto (1 ano)

| Escola Sustentável |

Neutralização

CO2 CO2

Crianças



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Médio (2 - 4 anos)

Redução

Tem como objetivo desenvolver cooperação com agentes
especializados, a fim de possibilitar o desenvolvimento de
projeto para a geração de energia limpa e sustentável para
atendimento ao consumo de energia elétrica em todos os
próprios públicos do município, tais como de Unidades
Básicas de Saúde, Centros de Educação Infantil, Escolas
Municipais, Unidades de Pronto Atendimento, centro
esportivos  paço municipal, etc.

CO2 CO2

Secretaria de Governo

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Obter energia sustentável 
Suprir o consumo de energia dos prédios públicos 
Economia mensal aos cofres públicos

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Maringá Sustentável |

 Usina Fotovoltaica

Não se aplica

Execução

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- A cidade de Maringá foi contemplada com o projeto básico orientativo do sistema de
geração solar fotovoltaíca, bem como relatórios de análise econômica-financeira,
fornecido pelo suporte técnico FELICITY (Financing Energy for Low-Carbon Investment –
Cities Advisory Facility, que é uma iniciativa conjunta do Banco Europeu de Investimento
(BEI) e da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), financiada
pela Iniciativa Climática Internacional (IKI) do Ministério do Meio Ambiente, Conservação
da Natureza, Segurança Nuclear e Defesa do Consumidor (BMUV)) - As visitas técnicas
iniciaram em 2019;

- Conforme projeto básico e orientativo e relatório de análise econômica financeira,
fornecido através da parceria com o suporte técnico FELICITY, o Município viabilizará as
etapas necessárias para a conclusão e geração de despesa de instalação da primeira
unidade de Usina Solar Fotovoltaica.

GIZ / FELICITY R$ 80.000.000,00 2019

Entrega do projeto técnico de instalação da primeira usina solar fotovoltaica do Município
de Maringá, através da parceria com o FELICITY

- Elaboração de projeto básico para implantação da usina
-Aprovação do financiamento

Os resultados que serão alcançados quando as usinas estiverem em funcionamento
consistem na produção de energia limpa, renovável e sustentável, sem emissão de gás
carbônico e queima de combustíveis fósseis com, consequentemente, redução da
poluição ambiental. Financeiramente haverá uma economia anual aos cofres públicos de
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões).

 Usina Fotovoltaica

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

Em vista de aprimorar as relações ambientais, bem como realizar ações
concretas para desenvolvimento urbano, econômico e ecológico, a cidade
de Maringá foi eleita para desenvolver o projeto de iluminação pública
sustentável elaborado pelo Programa FELICITY (Financing Energyfor
Lowcarbon Investment Cities Advisory Facility). Com a finalização do
projeto luminotécnico, agora, o município irá realizar a concessão dos
serviços de iluminação pública ao parceiro privado, para, então, aprimorar
o setor de iluminação, trocando todas as lâmpadas de sódio por lâmpadas
de LED. Para o início do processo de concessão, o município realizou a
contratação da FIPE para realizar todo o estudo econômico, jurídico e
técnico do projeto, a fim de ser apresentado às empresas interessadas na
parceria com a prefeitura. O projeto poderá ser executado por meio de uma
Parceria Público Privada (PPP), na qual o setor privado será o responsável
pela troca das lâmpadas de sódio por uma mais eficiente (atualmente o
LED), bem como eventual controle do parque luminotécnico.

CO2 CO2

Secretaria de Governo

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Energia Sustentável |

Maringá em LED

Não se aplica

Melhoria de condições ambientais
Economia da conta de energia elétrica
Maior durabilidade das luminárias
Transformação de rotinas nos bairros
Maior segurança à população
Controle através de uma central
Aumento da eficiência na prestação de serviços e diminuição de
protocolos

Execução

Médio (2 - 4 anos)



PREFEITURA DA CIDADE

Maringá em LED

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Entrega do projeto técnico
- Entrega do projeto econômico
- Entrega do projeto jurídico (elaboração das minutas do edital, contrato e encontro
presencial para apresentação do projeto).
- Suporte e realização da audiência pública e consulta pública do projeto
- Entrega do relatório final preliminar (anterior a abertura da licitação)
- Abertura do processo licitatório
- Entrega do relatório final da licitação - após eventuais recursos e questionamentos.
- Assinatura do contrato com o ente privado e início dos trabalhos.

2019N/A

- Troca de 50 mil lâmpadas para LED

Projeto no ínício, sem resultados alcançados

N/A

Ministério de Minas e Energia
GIZ (Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit)

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

LED Meu Campinho visa a revitalização da iluminação pública
com refletores de LED 200 watts em todos os Projetos “Meu
Campinho”.

CO2 CO2

Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Energia Sustentável |

LED Meu Campinho

Não se aplica

Melhoria na infraestrutura dos espaços "Meu Campinho"
Maior segurança nos espaços "Meu campinho" e seu
entorno
Economia de energia nos espaços públicos

Execução

Curto (1 ano)



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Redução

Em vista de aprimorar a iluminação em espaços públicos,
propõe-se a implantação de iluminação fotovoltaica em
diversos espaços, como: ati´s, parques, pátios de escolas,
centros esportivos, estacionamentos, entre outros.

CO2 CO2

Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Energia Sustentável |

Iluminação Fotovoltaica

Não se aplica

Melhoria na infraestrutura dos espaços públicos
Trazer maior segurança aos moradores
Maior apropriação do espaço público pela população

Execução

Curto (1 ano)



| 01 |

O programa Rio Limpo tem como objetivo realizar um
monitoramento, fiscalização e caracterização dos córregos
urbanos e das Áreas de Preservação Permanente do município
de Maringá.    
Envolvendo a fiscalização das empresas e a avaliação das
condições físicas, químicas e biológicas dos riachos.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Instituto Ambiental de Maringá

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Limpeza das galerias de águas pluviais
Diminuição da erosão dos córregos

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Maringá Sustentável |

Rio Limpo

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Levantamento da atual situação do Ribeirão Bandeirantes do Sul e reunião com
parceiros e definições
Levantamento das empresas instaladas no Parque Industrial da Zona 42
-Criação de banco de dados para o Georreferenciamento e coleta de amostras e análise
laboratorial 
-Avaliação preliminar das condições da rede de drenagem e identificação de possíveis
lançamentos irregulares
-Sensibilizar a população dos bairros pertencentes às bacias hidrográficas e lançamento
do programa

-Vistoria para caracterização do local
-Levantamento de dados físico químicos e biológicos da água e da mata ciliar
-Vistorias nas empresas e solicitação de adequação quando necessário
-As empresas serão convidadas a serem parceiras do Instituto Ambiental de Maringá
para cooperarem na execução do projeto, que visa manter os córregos urbanos mais
equilibrados     
-Sensibilização da população, por meio das associações de bairros e outras entidades, e
pelas empresas e seus colaboradores, que serão chamadas a participar dos mutirões de
limpeza                                                                                                       

Amostragens e mapeamento das empresas com potencial poluidor realizado. Reuniões
com as empresas agendadas e conscientização da população vizinha realizada.

Realizar a mesma sequência de estudos e mapeamentos nas outras bacias hidrográficas
de Maringá para que uma fiscalização mais efetiva ocorra nos possíveis poluidores.

SOS Riachos / Nupelia / UEM /
Unicesumar / Conselho de
Leigos / Ministério Público /
PROEDUCON/ COMDEMA /
Câmara Municipal/ IAT / SEJUC
/ RMA, etc..

2022 Projeto contínuoN/A

Rio Limpo



Trata-se da Elaboração do inventário municipal com apoio do
ICLEI- Governos Locais pela Sustentabilidade, para Criação de
Plano Municipal de Adaptação e Mitigação às Mudanças
Climáticas. O projeto envolve ainda a avaliação da
possibilidade de se exigir inventários empresariais e a
incorporação de ações de enfrentamento às mudanças
climáticas no licenciamento ambiental municipal de forma
voluntária (benefícios a quem emite menos gases de efeito
estufa).

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Redução

CO2 CO2

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Quantificação das emissões de Gases do Efeito Estufa
Redução nas emissões de Gases do Efeito Estufa

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Mudanças climáticas

| Carbono Neutro |

Combate às Mudanças
Climáticas

Desenvolvimento da ideia



PREFEITURA DA CIDADE

Combate às Mudanças Climáticas

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Copel
Secretarias Municipais N/A 30 - 10 - 2022

N/A

30 - 12 - 2022

Projeto a ser desenvolvido, sem resultados alcançados

A definição de metas será realizada após a elaboração do inventário municipal

- Elaborar o inventário de emissões de gases do efeito estufa
- Elaborar diagnóstico de adaptação climática
- Elaborar o plano de metas de adaptação climáticas
- Aderir a campanha Race do Zero da Onu
- Organizar e realizar o Fórum Cidades e o Clima



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Médio (2 - 4 anos)

Neutralização

A proposta de criação de Parques Lineares vem com o intuito
de oferecer cultura, esportes e lazer em áreas públicas de
Maringá. Os equipamentos são direcionados para todas as
idades e públicos e incentivam a prática de atividades ao ar
livre. Com a criação desses parques, em diversos bairros da
cidade, locais onde antes eram alvos de descarte irregular de
lixo, são qualificados e potencializados, preservando-se áreas
verdes, tão importantes nos fundos de vale.

Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria de Obras Públicas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento da utilização dos espaços públicos para
atividades de lazer
Fortalecimento da conexão entre sociedade e espaços
públicos
Recuperação da paisagem em áreas de fundo de vale

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Parques Lineares

Execução

CO2 CO2

Maringá floresce

| Cidade Floresce |



PREFEITURA DA CIDADE

Parques Lineares

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

Ampliação para outras áreas de fundo de vale do município

N/A N/A

Com a entrega do Parque Linear Rio Samambaia, Maringá conta com 02 Parques
Lineares instalados

- Finalização de 02 projetos arquitetônicos em 2022

N/A

- Finalização e entrega das obras do Parque Linear Rio Samambaia
- Desenvolvimento dos projetos do Parque Linear Jardim Universo
- Desenvolvimento dos projetos do Parque Linear São Silvestre



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Neutralização

Realização do aumento do paisagismo nos canteiros, praças,
fundos de vale e outros espaços da cidade , usando inclusive o
paisagismo sustentável, usando de troncos de árvores
retiradas no município para plantio de flores, criando novos
jardins em praças e canteiros. A Secretaria de Limpeza Urbana
realizou esses novos jardins nos locais: Parcão; Av. Carlos
Borges x Av. Nildo Ribeiro; CSU; 4º Batalhão; Parque das
Palmeiras; Av. José Alves Nendo; Av. Colombo, entrada de
Maringá (por Sarandi); Av. Tiradentes; Av. Bento Munhoz x
Pedro Taques.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Recuperação de área degradadas
Recuperação da paisagem verde da cidade

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Secretaria de Limpeza Urbana

Ampliação do
Paisagismo Urbano

Execução

CO2 CO2

Maringá floresce

| Cidade Floresce |



PREFEITURA DA CIDADE

Ampliação do Paisagismo Urbano

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- 10 novos jardins em praças e canteiros

31 - 01 - 2022

- Revitalizar espaços sem uso e transformá-los em jardins e áreas de descanso e
contemplação.
- Locais Previstos:
- Parcão; 
- Av. Carlos Borges x Av. Nildo Ribeiro;
- CSU; 
- 4º Batalhão; 
- Parque das Palmeiras; 
- Av. José Alves Nendo;
- Av. Colombo, entrada de Maringá (por Sarandi); 
- Av. Tiradentes; 
- Av. Bento Munhoz x Pedro Taques

R$ 2.300.000,00N/A

Expandir o paisagismo para áreas que não apresentam jardins

Melhorias dos espaços verdes da cidade

N/A



O projeto de produção de mudas contempla três principais ações:
Ampliação do Viveiro na Colônia Penal (Plantando o Futuro),
Implantação do programa Fabricando Árvores e a Ampliação do Viveiro
Municipal. 
O Projeto Plantando o Futuro proporciona ao município mudas de
árvores, fruto do trabalho de pessoas com restrição de liberdade que
cumprem pena na Colônia Penal Industrial de Maringá (CPIM). As mudas
de árvores e flores são destinadas à arborização urbana e para as
hortas comunitárias da cidade. São produzidas, também, algumas
espécies de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc's), que são
entregues para reforçar a alimentação de idosos residentes em
unidades de acolhimento.
O Programa Fabricando Árvores tem por objetivo a produção de 20mil
mudas anuais no Viveiro Municipal, para a arborização urbana, bem
como a promoção de visitas guiadas de alunos no Viveiro, para
aprendizado do processo, bem como temáticas de preservação do meio
ambiente.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Curto (1 ano)

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Resultados esperados
Contribuição para a reposição de árvores da cidade
Contribuição para a melhoria da paisagem urbana
Reforço na alimentação de idosos
Sustentabilidade na Colônia Penal
Profissionalização dos apenados
Assegurar o direito à reinserção social
Apresentar as crianças os processos de produção de mudas

PREFEITURA DA CIDADE

Neutralização

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

Produção de Mudas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Crianças
Adultos
Idosos

Maringá floresce

| Cidade Floresce |

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Produção de Mudas

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

31 - 01 - 2022

- Ampliação do Viveiro na Colonia Penal no convênio com CPIM (Em operação)
- Foram implantadas duas estufas dentro da Colônia Penal para a produção e cuidado
das espécies de árvores e flores. 
- Implantação do Programa FABRICANDO ARVORES (Em operação)
- Ampliação da estrutura do Viveiro Municipal; 
- Contratação de empresa Terceirizada

30 - 06 - 2022Plantando o Futuro:
R$ 40.000,00

- Produzir 20.000 unidades de mudas em 2022
- Capacitar os apenados

Departamento
Penitenciário Estado do
Paraná

 Propagação de espécies e manejo das mudas das árvores

Aumentar a capacidade de produção das estufas



A Secretaria de limpeza urbana prevê a criação de um
cronograma anual de podas, remoções, destocas e plantio, por
região da cidade, a fim de englobar e atender todas as áreas da
cidade.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Curto (1 ano)

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Resultados esperados
Agilidade nos procedimentos
Otimização do tempo para realização dos procedimentos

PREFEITURA DA CIDADE

Não se aplica

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

Cronograma de podas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Não se aplica

Maringá floresce

| Cidade Floresce |



Popularmente já conhecida como "Cidade Verde", Maringá foi
reconhecida pela Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) e a Fundação Arbor Day
como Tree Cities Of the World ou Cidade Árvore do Mundo,
reconhecimento este que poucos municípios da América do
Sul possuem. Para tanto, foi necessário que a Secretaria de
Limpeza Urbana fizesse argumentação para defender o título.
No documento foram citados números importantes da cidade,
como as 21 áreas de preservação ambiental, sendo 14 parques,
90 praças e diversas calçadas ecológicas, o remanescente de
Mata Atlântica, a média de 150mil árvores existentes, e, ainda,
foram citadas as leis que asseguram a preservação, como a Lei
de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Gestor de Arborização
Urbana.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Curto (1 ano)

Secretaria de Limpeza Urbana

Resultados esperados
Assegurar o reconhecimento anual perante a FAO-ONU

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

Cidade Árvore (ONU)

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Não se aplica

Maringá floresce

| Cidade Floresce |

Neutralização 

CO2 CO2



| 01 |

Criação de Parque Tecnológico com o objetivo de atrair
empresas do setor de tecnologia, criando empregos de alta
remuneração, serviços de alto valor agregado, além de acelerar
a transformação de Maringá em uma Cidade Inteligente (Smart
City). 
O projeto do loteamento do Parque de TI está sendo
desenvolvido para que a sua própria infraestrutura agregue
tecnologias em prol da sustentabilidade,  tal como a utilização
de fontes de energia renovável, iluminação eficiente,
integração dos espaços através de ciclovias, promovendo o
uso de transporte sustentável, dentre outras soluções que
promovam a sustentabilidade e autossuficiência do
loteamento.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Redução

CO2 CO2

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo
Secretaria de Governo
Agência Maringá de Tecnologia e Inovação 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Atração de empresas de tecnologia para Maringá
Estimular a geração de empregos de alto valor agregado
Fortalecimento da disponibilidade de serviços tecnológicos
em Maringá

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Maringá Inteligente |

Parque Tecnológico

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente



PREFEITURA DA CIDADE

Parque Tecnológico

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

20 - 04 - 2022 22 - 12 - 2022N/A

- Entrega de 01 projeto em 2022

- Retificação da matrícula do imóvel e unificação com faixa de terras lindeira
- Definição das vias
- Definição dos lotes
- Implantação de áreas públicas
- Alinhamento com SAET
- Aprovação prévia do loteamento

Projeto no início, sem resultados alcançados

N/A

N/A



| 01 |

Instalação de equipamentos nos veículos da frota municipal
para a redução de emissão de poluentes e diminuição no gasto
de combustível em veículos da frota veicular.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Redução na emissão de Gases do Efeito Estufa
Aumento na autonomia dos veículos
Redução nos custos do transporte

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Materiais e Tecnologias |

Eco Torque

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

- Diminuir o consumo de combustível e emissão de gases poluentes através da utilização
dos Eco Torques.

- Está sendo realizado testes em três veículos de grande porte e obtenção de dados
anteriores para o comparativo. 
Os testes que vem sendo realizados são: 
a) Testes em operação: é o comparativo do consumo dos veículos em sua rotina
operacional normal com e sem o equipamento acionado; 
b) Teste dedicado: o veículo é retirado da operação para um teste em condições com
menos variáveis que influenciam no consumo, preferivelmente um trajeto com menor
influência de trânsito possível.
-O teste é feito dando a volta no contorno da cidade, é um trajeto que possui
comprimento suficiente e pouca influência de trânsito. 
-Após a obtenção dos resultados, será elaborado o Relatório Final, com subsequente
agendamento da Reunião de avaliação desses resultados para a apresentação da
proposta comercial e deliberação quanto à emissão do Atestado de Capacidade Técnica.

Os testes estão em fase final, a ser agendada a reunião para apresentação dos
resultados.

Aguardando os resultados dos testes para idealização de projeções futuras.

SEINFRA
LZ ENERGIA N/A N/A

Eco Torque



| 01 |

Diminuição de Rodízio e/ou Bandas de Rolagem consumidas,
evitando assim o desgaste irregular e acrescentando a vida útil
dos pneus.
O RODOLED foi desenvolvido para aprimorar e facilitar a
gestão de pneus na área de transportes e logística gerando
maior eficiência operacional com redução significativa de
custos, benefícios ao meio ambiente e maior segurança no
trânsito

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Medio (2 - 4 anos)

Redução

CO2 CO2

Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Diminuir a poluição ambiental
Aumento de vida útil da frota veicular

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Materiais e Tecnologias |

Rodo Led - Tecnologia em
Calibragem

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

- Aprimorar a gestão dos pneus com eficiência, reduzindo os custos e gerando
benefícios ao meio ambiente e segurança no trânsito.

-Testes com instalação de equipamentos em quatro frotas da coleta (caminhões
coletores).
-Os resultados obtidos estão contidos no Processo n° 36080/2020.
-Em 28 de março de 2022, publicaram no Órgão Oficial do Município 3827,  o termo de
doação n° 003/2022 de 05 equipamentos equalizadores de pressão para pneus duplos,
da marca RODOLED, de fabricação própria.
-Os mesmos, foram utilizados nos testes de validação do Projeto de Inovação.

Testes realizados em quatro frotas de coleta (caminhões coletores) e doação de 05
equipamentos equalizadores de pressão para pneus duplos.

N/A

SEINFRA
SIACOM
IDETEC

Rodo Led - Tecnologia em
Calibragem

N/A N/A



| 01 |

O Asfalto Ecológico se caracteriza como o Recapeamento com
concreto asfáltico com ligante modificado com borracha, se
tornando mais sustentável. 
Será testado na Rua Joubert Carvalho, área central, extensão
de 1 Km.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Maior durabilidade do pavimento
Redução da degradação ambiental

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Materiais e Tecnologias |

Asfalto Ecológico

Desenvolvimento da ideia

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

R$ 808.537,88

- Aplicação de 1 km de asfalto ecológico (recapeamento de concreto asfáltico com
ligante  ligante modificado com borracha)

-Abertura do Processo Licitatório n° 5603/2021 para aplicação de asfalto ecológico na
Rua Joubert de Carvalho em toda a sua extensão (1 Km). 
-Inicio na data de 16/05/2022 com os serviços de fresagem e recomposição de
pavimento
- Finalização com o serviço de recapeamento asfáltico na data de 21/05/2022, na Rua
Joubert de Carvalho em toda a sua extensão, 1 km, aplicados 1.168,89 toneladas de
massa asfáltica com Cap Borracha.

Aplicação de asfalto ecológico de n° 5603/2021 na Rua Joubert de Carvalho em toda a
sua extensão (1 Km).

Estudo para elaboração de processos licitatórios para todo o município.

Gerências de Pavimentação
e Galerias 03/2022 08/2022

Asfalto Ecológico



| 01 |

A instalação do RIAP - Retentor de impurezas de águas
pluviais, tem como objetivo a retenção de materiais sólidos,
impedindo que os mesmos entrem na rede pluvial e cheguem
ao corpo receptor (córregos e rios), permitindo a passagem
somente da água.  

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Limpeza das galerias de águas pluviais
Diminuição da erosão dos córregos

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Materiais e Tecnologias |

Projeto RIAP: Galerias
Limpas 

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Produção de RIAP's
-Divulgação para a comunidade
-Instalação dos RIAP's

-Limpeza por meio de caminhão hidrojato “tatuzão”;
-Limpeza manual;
-Obra de continuação de galerias;
-Fabricação e instalação de tampas;
-Visita técnica em local que possui dispositivo de contenção de resíduos, instalados de
forma particular por contribuintes.
-Problemas de cestos já instalados em outros municípios.

Foram produzidos 112 RIAP`s, onde 11 RIAP´s foram instalados envolto do Parque do
Ingá; 16 RIAP`s serão instalados no mês de outubro/2022 envolto do Parque Alfredo
Nyffeler; e 85 RIAP`s serão instalados no Quadrilátero Central de Maringá, Paraná,
Brasil (Av. Tiradentes, Av. Duque de Caxias, Av. Herval, Av. Paraná, Av. Brasil, Av.
Herval e Rua Santos Dumont), até dezembro/2022. 

Estudos para elaboração de processo licitatório para a produção de 1500 RIAP's, com
monitoramento da quantidade de resíduos retirados semestralmente.

N/A 2019 Projeto contínuo

Projeto RIAP: Galerias
Limpas 

N/A



| 01 |

A Guarda Civil Municipal de Maringá pretende efetuar a
compra/locação de viaturas elétricas para a sua frota veicular.
Uma das maiores vantagens dos carros elétricos é a não
emissão de poluentes no meio ambiente, principalmente dos
gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global. Os
carros elétricos, ainda, apresentam outras vantagens como
alta eficiência energética, custos menores de manutenção e
motores mais silenciosos que promovem um conforto
acústico.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

CO2

Secretaria de Segurança

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Economia com combustíveis
Redução da emissão de gases poluentes
Economia com custos de manutenção

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Materiais e Tecnologias |

Viaturas Elétricas

Execução

Tecnologia aliada ao
Meio Ambiente

Redução

CO2



| 01 |

O Plano de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil
(PGRCC) é instrumento que objetiva a correta gestão dos
resíduos gerados nos canteiros de obras, em cada etapa da
construção civil. Ele estabelece e organiza o manejo e a
destinação ambientalmente correta destes resíduos. A
proposta é que sejam mapeados os processos e
procedimentos necessários, com a definição de etapas e
fluxos do processo, para que o mesmo ocorra na SEURBH.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Secretaria de Urbanismo e Habitação 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Destinação correta dos resíduos na construção civil
Redução nos custos com a destinação
Contribuição na sustentabilidade do meio ambiente

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Gerenciamento de Resíduos
na Construção Civil

Desenvolvimento da ideia

Resíduos Sólidos

| Cidade Limpa |



| 01 |

A poluição visual é causada pelo excesso de propagandas,
cartazes, anúncios, placas, publicidades irregulares em postes,
árvores, alambrados, muros, painéis. O projeto Despoluição
Visual tem como objetivo a fiscalização e remoção das
publicidades irregulares na cidade, diariamente, com as
vistorias sendo realizadas conforme demandas oriundas da
Ouvidoria Municipal.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Secretaria de Fazenda

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhoria na paisagem urbana
Diminuição na causa de acidentes por meio de distúrbios
de atenção

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Despoluição Visual

Execução

Resíduos Sólidos

| Cidade Limpa |



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

R$ 808.537,88

- reduzir a poluição visual causada pela publicidade irregular.

A atividade foi incluída na rotina diária da Diretoria de Fiscalização e as verificações são
realizadas nos próprios trajetos percorridos pelos agentes fiscais da Sefaz, ao se
deslocarem para os setores em que farão as vistorias dirigidas pelas Ordens de Serviços
Eletrônicas. Portanto, a fiscalização contempla todo o território urbano, mas priorizam os
casos em que há denúncia e/ou reclamação protocolada no sistema 156, da Ouvidoria
Municipal. Nestas ações, os próprios agentes fiscais procedem a remoção das
publicidades irregulares.

Redução da publicidade irregular, bem como redução superior a 50% dos casos de
reincidência.

Estudo para elaboração de processos licitatórios para todo o município.

Gerências de Pavimentação
e Galerias 03/2022 08/2022

Despoluição Visual



| 01 |

Os projetos do Lixo Zero visam diversas ações para ampliar os
pontos de descarte de lixo, bem como incentivar a reciclagem
em vários pontos da cidade, por isso prevê-se a implantação
de 1 lixeira subterrânea, 10 Ecolix e 1 Ecoponto, aumentar a
capacidade da Coleta Seletiva (ton/mês), através do "Cestou" -
instalação de contêiners específicios para o recolhimento de
lixo em bares da cidade, através do "Recicle +",  criação da 3ª
Coleta (Inservíveis), fazer o reaproveitamento de novos
resíduos, e avançar na coleta e reciclagem de óleo pós-
consumo (parceria com o Instituto Cidade Canção).

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação da capacidade da coleta seletiva
Destinação e reaproveitamento correto de resíduos

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Lixo Zero

Execução

Resíduos Sólidos

| Cidade Limpa |



| 01 |

Com o intuito de aumentar o rendimento na coleta de lixo, a
Secretaria de Limpeza Urbana visa aumentar a frota com a
compra e contratação/aluguel de mais caminhões de coleta de
lixo para o município.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumentar o rendimento e capacidade da da coleta de lixo
Melhoria no serviço prestado

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Caminhões de Coleta

Execução

Resíduos Sólidos

| Cidade Limpa |

3º



| 01 |

O projeto de ampliação da compostagem visa a aquisição de
composteiras domésticas para realização de oficina de
capacitação com pais e alunos das unidades de educação
Municipais e posterior distribuição das composteiras para os
alunos da capacitação. A compostagem doméstica pode
reduzir o volume total de lixo orgânico enviado aos aterros
sanitários e, ainda, reduz a emissão de poluentes e o uso de
energia no transporte destes resíduos, além de que produz
fertilizante natural e gratuito.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Composta Maringá

Execução

Resíduos Sólidos

Incentivo a conscientização ambiental de alunos e pais
Redução na quantidade de lixo orgânico encaminhada aos
aterros

| População Consciente |



| 01 |

A Secretaria de Limpeza Urbana em parceria com a Gerência
de Educação Ambiental visa a capacitação de servidores das
unidades de ensino Municipais a respeito da coleta seletiva,
bem como a retomada da Coleta Seletiva em todas as unidades
de ensino Municipais.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliar o conhecimento sobre destinação de resíduos para
os servidores da educação Municipal e, consequentemente,
das crianças da rede
Conscientização quanto à coleta seletiva

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| População Consciente |

Educação Sobre Resíduos

Execução

Resíduos Sólidos



| 01 |

A Moeda Verde tem como objetivo aumentar a porcentagem de
material reciclado na cidade, promovendo campanhas de
conscientização de separação do material reciclável,
incentivado pela troca por alimentos. 

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria de Limpeza Urbana

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliar o conhecimento sobre destinação correta de
resíduos 
Conscientização quanto à coleta seletiva
Incentivar a comunidade as práticas sustentáveis 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| População Consciente |

Moeda Verde

Execução

Resíduos Sólidos

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

R$ 18.580,63

- Confeccionar ecobags
-Adquirir alimentos da agricultura familiar para serem trocados por recicláveis
-Recolher óleo
-Recolher lixo reciclado

-Levantamento de projetos de incentivo à reciclagem em nível nacional; 
-Estruturação do projeto adequado à realidade de Maringá;
-Elaboração de mídia visual e impressa para divulgação do programa; 
-Elaboração de cronograma de execução  nos bairros; 
-Encomenda mensal dos alimentos junto à agricultura familiar; 
-Execução do Moeda Verde;

Uma média de 300 kg de material reciclável arrecado em cada edição, 100 litros de óleo
e 200 a 300kg de alimento saudável sendo entregue por mês para a população, como
incentivo da separação dos materiais recicláveis..

Realizar o projeto mais de uma vez por mês, em diversos locais da cidade.

N/A 2022 Projeto contínuo

Moeda Verde



| 01 |

Tem como proposta reduzir o consumo de papel na Secretaria
de Fazenda e de combustíveis não renováveis nas rotinas
administrativas internas de cada secretaria e entre estas.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria da Fazenda 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento
sustentável 
 Contribuir para a redução de emissão de carbono
Incentivar as práticas sustentáveis 
Aumentar a preservação de arvores 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| População Consciente |

Menos Papel

Execução

Resíduos Sólidos

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

R$ 19.554,80

- Reduzir em média 50% o pedido de papel anual a partir de 2018
-Implementar 01 sistema de processos eletrônicos
-Tramitar na Secretaria da Fazenda a mesma quantia de processos do primeiro semestre
de 2021 de forma digital (SEI)

-Reuniões internas para desenho dos modelos a serem construídos no sistema para
diminuir a impressão de papel.
-Reuniões com o sistema para o desenvolvimento de rotinas internas no sistema e
consequentemente, eliminação do papel impresso. (Ex: Comprovante Bancário)
-Fase de implementação e treinamentos (Fazenda e demais secretarias).
-Redirecionamento de algumas rotinas para as secretarias.
- Aquisição de monitores para a Secretaria da Fazenda.
-Redirecionamento do Papel utilizado para reaproveitamento.

Até o momento a meta tem sido atingida, e com a total informatização dos processos no
SEI, conforme decreto a tendência é que isso diminua cada vez mais.

Disseminar a cultura de economicidade e as vantagens que essa economia traz para a
natureza e, desenvolver mecanismos que permitam que as Secretarias tenham abertura
para criatividade dentro dos seus setores, e possam desenvolver rotinas informatizadas,
sem a necessidade de arquivar papéis (o que também dispõe de espaço e de caixa
arquivo) ou de consumir cada vez mais sulfite.

Elotech 2018 Projeto contínuo

Menos Papel



| 01 |

Promover uma educação sustentável, comprometida em
combater a mudança climática e seus impactos por meio de
ações e práticas pedagógicas na educação infantil.

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
crianças

Curto (1 ano)

Redução

CO2 CO2

Secretaria da Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliar o conhecimento pedagógico relacionado ao
combate das mudanças climáticas
 Incentivar o uso inteligente e sustentável dos recursos
naturais 

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| População Consciente |

Sustentare

Execução

Resíduos Sólidos

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

-Promover Cursos de Formação Continuada
-Trabalhar pedagogicamente o projeto em todos os Centros de Educação infantil
-Elaborar planejamentos escolares e promover visitas pedagógicas
-Promover exposições e compartilhar com a comunidade

-Reuniões internas para elaboração do projeto e da programação de ações junto a
comunidade escolar. 
-Elaboração e revisão do texto do projeto e elaboração de projetos escolares
relacionados ao projeto Sustentare.
-Formação Continuada para todos os profissionais do magistério da Educação Infantil da
Rede Municipal de Educação de Maringá acerca do projeto e sua aplicação.
-Visitas pedagógicas no Parque do Ingá, plantios de hortas e jardins, exposições, troca
de caixas da natureza, entre outras atividades.
-Armazenamento de registros das atividades por parte da Secretaria Municipal de
Educação, apresentações em eventos de Maringá e região das ações e resultados
alcançados.
-Devolutiva à comunidade maringaense das ações da Rede Municipal de Educação de
Maringá, via conta oficial da SEDUC no Instagram
-Reuniões e articulações internas acerca dos desdobramentos do projeto para o decorrer
do ano vigente e para o próximo (2023).

Adesão dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Educação de Maringá,
relacionados a educação infantil, possibilitando por meios pedagógicos ações e práticas
sustentáveis  e de combate a mudanças climáticas

Ampliar possibilidades formativas aos indivíduos sociais visando o comprometimento
com a sustentabilidade e o combate a mudança climática e seus impactos, alcançar
metas e objetivos no que se refere aos desdobramentos do projeto para os próximos
anos letivos.

Shoppings Cidade
 Maringá Park

 Avenida Center
UniFCV.

Sustentare

N/A
N/A



SOCIAL
PILAR



A preocupação com o desenvolvimento
Social é outra característica marcante do
ESG. Representado pela letra "S", busca
trazer um olhar humanizado nas ações
realizadas, quaisquer que sejam elas,
busca também,  promover a inclusão e
equidade social, observando-se as
necessidades da parcela mais vulnerável
da sociedade. Projetos contemplados
nesta área, objetivam promover uma
melhor qualidade de vida para à população
de uma forma justa.



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

As Arenas Eco Lutas, realizadas em parceria com o Paraná
Cidade, são espaços dedicados para crianças, jovens e
adultos, em áreas de vulnerabilidade social, para
aprenderem e praticarem artes marciais, a fim de
desenvolverem habilidades de uma maneira saudável e com
supervisão de profissionais.

Secretaria de Esportes e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Incentivo a pratica de artes marciais
Proporcionar saúde e bem estar, especialmente em áreas
de vulnerabilidade social

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Arenas Eco Lutas

Qualidade de vida



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2022 N/AN/A

Executar a meta no ano seguinte.

- Implantação de Arenas Eco Lutas

-Regularizar o recurso via financeiro
-Solicitar os projetos pelo Paraná Cidade 
-Licitar os equipamentos, Terraplanagem do local e Instalação do contêiner.

N/A

N/A

Arenas Eco Lutas



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Execução

Curto 

A Secretaria de Esportes e Lazer ampliou o atendimento
comunitário oferecido à população, com diversas ações, tais
como o atendimento de pessoas com deficiência, expansão no
horário de atendimento dos centros esportivos e aumento no
número de aulas ofertadas, implantação da aula de defesa
pessoal e a implantação do programa de atendimento à pessoa
com obesidade. 

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento no número de pessoas atendidas pelo serviços
Diversidade e inclusão nos atendimentos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Atendimento Comunitário

Secretaria de Esportes e Lazer

1º

| Exercita Maringá |

Qualidade de vida



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/2022

Aumentar o número de atendimentos semanais nos centros esportivos em pelo menos
10%.

-Atendimento de pessoas com deficiência
-Expansão dos horários de atendimento nos centros esportivos
-Implantação da aula de defesa pessoal 
-Implantação do programa obesidade
-Aumento do número de aulas ofertadas.

O CSU destinou pelo menos 10% das vagas de atividades aquáticas para pessoas com
deficiência, ainda foram criadas turmas específicas para crianças com deficiência
intelectual. Novas modalidades estão sendo oferecidas nos centros esportivos (tênis,
skate, defesa pessoal, etc), O CSU é o primeiro Centro Esportivo a atender das 6h até
as 21 horas. O projeto de formação esportiva Esporte para Todos foi implementado e
são oferecidas 14 modalidades esportivas para a comunidade.

Melhorar o atendimento comunitário

UNICESUMAR

Atendimento Comunitário

N/A 03/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

Os espaços esportivos são espaços fundamentais em uma cidade.
Eles proporcionam a prática de esportes e a melhoria na qualidade
de vida da população em geral. Maringá conta com 15 centros
esportivos e mais o espaço da Vila Olímpica (que conta com o
Estádio Regional Willie Davids, o Ginásio de Esportes Chico Neto,
o Ginásio Valdir Pinheiro, alojamento, parque aquático, velódromo e
pista de atletismo), além das diversas quadras e tabelas de
basquete espalhadas pela cidade. Assim, os espaços esportivos de
Maringá estão passando por reformas para proporcionar espaços
ainda melhores para as práticas esportivas. O Centro Social Urbano
Rivadávia Vargas já foi reformado e a obra entregue, bem como a
Pintura da Vila Olímpica e a adequação dos pisos do Valdir
Pinheiro. Em andamento estão as obras do Centro Esportivo do
Jardim Alvorada e da Vila Operária e há a previsão de contratação
das obras - Centro Esportivo do Três Lagoas, Centro Esportivo do
Borba Gato e Ginásio Valdir Pinheiro.

Secretaria de Esporte e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados
Incentivo à prática esportiva
Melhor qualidade nos serviços oferecidos nos centros esportivos
Melhor qualidade de vida e saúde da população
Utilização dos espaços públicos pela população

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Espaços Esportivos
de Qualidade

| Exercita Maringá |

Qualidade de vida

1º



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Elaboração de projetos, orçamento e termo de referência. 
Licitação das obras;
Execução e fiscalização; 
Entrega das obras.

- Entrega de obras dos Centros Esportivos, aumentando em 2.000 pessoas a
capacidade de atendimento, priorizando a qualidade de vida, saúde e lazer.

Banco do Brasil R$ 7.545.364,59 01-01-2022 N/A

O Centro Esportivo CSU foi entregue em 14 de fevereiro de 2023 e as atividades já
estão acontecendo.
Houve necessidade de rescisão do ontrato cm a empresa executora da obra do CE
Vila Operária.

Finalizar as obras dos Cetros Esportivos do Jardim Alvarado e da Vila Operária.

Espaços Esportivos de Qualidade



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

Campeonato brasileiro de vôlei de praia
Campeonato PanAmericano de paraciclismo

Evento artístico de grafite na Vila Olímpica
Jogos da Diversidade
Jogos Abertos de Maringá
Pedala Paraná

Maringá tem como objetivo sediar os seguintes eventos:

E promover os seguintes eventos:

Secretaria de Esporte e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento no conhecimento na área do Esporte
Gerar uma maior conexão entre a população e o esporte
Aumento do público nos eventos esportivos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Eventos Esportivos

Qualidade de vida



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2022 N/AR$ 279.554,11

Realizar novas edições dos eventos nos anos seguintes, fidelizando o público
(participantes e torcedores).

-Sediar o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia
- Sediar o Campeonato Pan-Americano de Paraciclismo
-Promover o evento artístico de grafitti na Vila Olímpica, Promover os Jogos Abertos e  
 Maringá
-Promover os jogos da Diversidade
- Instalar e promover o evento de inauguração do Pedala Paraná. 

O Festival Nacional de Grafite contou com mais de 50 artistas de todo Brasil e América
Latina. Foi realizado também um workshop aberto para toda a comunidade, onde
qualquer pessoa acima de 5 anos pode participar, colorindo as paredes da Vila Olímpica.
Os Jogos Aberto de Maringá foram realizados e contaram com a participação de 1750
atletas da cidade e outros municípios da região, contemplando 10 modalidades. o
Campeonato de Volei de Praia contou com aproximadamente 200 participantes de todo
o Brasil, movimentando também o comércio e o turismo. O Campeonato Pan Americano
contou com 170 atletas de 11 diferentes países. Maringá subiu ao pódio mais de 122
vezes

Eventos Esportivos

N/A

O Festival de grafitti contou 
com a parceria de mais de 50 a

rtistas de todo o Brasil e da 
América Latina.



Redução do sedentarismo de adultos e idosos
Redução de doenças relacionadas ao sedentarismo
Aumento na expectativa e qualidade de vida da população
adulta

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Curto (1 ano)

Realizar a criação de academias públicas em espaços
modulares de cointêineres, alinhando a sustentabilidade e
atividade física. 

Secretaria de Esportes e Lazer

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Qualidade de vida

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Ingá FIT

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Adultos
Idosos

Execução



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2022 N/AN/A

Executar a meta no ano seguinte.

- Implantação de academia sustentável ingá fit

Aprovar o projeto de instalação de contêiner.
-corrigir e compatibilizar o projeto, licitar o equipamento terraplanagem do local e
instalação do contêiner.
-Finalização do entorno com jardinagem, iluminação e pista de caminhada.

Ingá FIT

N/A

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A iniciativa do projeto "Meu Campinho", do Governo do Estado
do Paraná, objetiva oferecer oportunidades de transformação
de vidas, através da implantação de conjuntos de
equipamentos públicos para práticas esportivas e de lazer nas
comunidades e bairros. 
Maringá incrementou o projeto e já possui 19 complexos "Meu
Campinho" em funcionamento e tem a previsão de instalação
em novos 11 (onze) locais da cidade de Maringá, levando
infraestrutura de esporte e lazer nos bairros, contendo campo
para a prática de futebol e aparelhos de recreação infantil.

Secretaria de Esportes e Lazer
Secretaria de Obras Públicas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento da prática de esportes e lazer nos bairros
Diminuição na quantidade de pessoas sedentárias
Melhoria da saúde física e mental através da prática de
esportes e lazer

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Meu Campinho

Qualidade de vida



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Meu Campinho

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2018

- 19 unidades instaladas

N/AN/AGoverno do Estado
do Paraná

N/A

- Licitação de 03 novas unidades em 2022

- Elaboração dos projetos, editais e processos licitatórios dos seguintes Meu Campinho:
- Meu Campinho Alfredo Nyffeler
- Meu Campinho Brinco da Vila
- Meu Campinho Praça Salgado Filho



Tornar a população idosa mais ativa
Diminuição de doenças na população idosa
Aumento da expectativa e qualidade de vida dos idosos

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

O projeto Terceira Idade visa fomentar e propiciar a prática
saudável de atividades esportivas como vôlei, handebol,
basquete e outros, realizado nos Centros Esportivos de
Maringá, com o enfoque na população idosa. O incentivo das
atividades comunitárias relacionadas com projetos de natureza
esportiva tem seu fim na melhoria das condições de vida da
população e, ainda, cultivar o clima de companheirismo e
amizade entre os praticantes das atividades físicas.

Secretaria de Esportes e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Qualidade de vida

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Exercita Maringá |

Projeto Terceira Idade



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2023 N/AR$ 50.000,00
SESC e Secretaria

de Esportes do
Estado do Paraná

N/A

- Ampliação das atividades
-Ampliação do número de idosos atendidos

- Através de ofertas de aulas e eventos de atividades físicas, entre eles: - Pilates -
Hidroginástica e natação Ginástica localizada, Alongamento e treinamento funcional -
Vôlei câmbio O projeto visa ampliar a oferta com as seguintes atividades: - Vôlei no
escuro -Handebol adaptado -Basquete adaptado - Vôlei de areia adaptado.

Projeto Terceira Idade

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
idosos

Execução

Curto (1 ano)

A Secretaria de Saúde visa solicitar a ampliação das equipes
de Atenção Primária à Saúde ao ministério da saúde. Visa
aumentar o número de cadastros nos SUS e  implantar
serviços de promoção à saúde e apoiar as unidades básicas de
saúde por meio de recursos financeiros para custeio,
investimento e educação permanente das ações de serviços da
Atenção Primária à Saúde.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento do número de cadastros no SUS
Melhoria no atendimento ao público no SUS
Aumento no número de pacientes atendidos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Saúde e Bem - Estar |

Qualidade de vida

Secretaria  de Saúde

Ampliação da Atenção
Primária



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Ampliação da Atenção Primária

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Para a realização do projeto serão seguidas as seguintes etapas: 
1º - Solicitar ampliação das equipes de APS ao Ministério da Saúde; 
2º - Aumentar número de cadastros dos usuários SUS; 
3º - Implementação dos serviços de prevenção e promoção à saúde; 
4º - Apoiar as Unidades básicas de saúde por meio de recursos financeiros para custeio,
investimento e educação permanente das ações de serviços da Atenção Primária à
Saúde com foco no desempenho de qualidade. .

01/01/2022

Ampliar a cobertura populacional da Atenção Primária

Garantia do acesso  aos serviços de saúde à população

Habilitado 17 equipes da Saúde da Família (eSF) pelo Ministério da Saúde; 
Processo de contratação de 30 médicos para Estratégia Saúde da Família; 

M.I contínuo



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
idosos

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

A fim de ampliar e melhorar o atendimento odontológico, visa-
se a implantação de equipe odontológica no Hospital Municipal
de Maringá, com o foco em atendimentos especializados em
pacientes internados, bem como aumentar a cobertura de 1ª
consulta odontológica, por meio da ampliação do quadro de
profissionais de odontologia e da intensificação das ações
odontológicas no ambiente escolar e instituições de longa
permanência, proporcionando melhoria na saúde bucal da
população, bem como a conscientização da importância das
consultas odontológicas.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento de atendimento odontológico no Hospital
Municipal de Maringá 
Melhoria da saúde bocal dos pacientes internados
Conscientização da importância da saúde bucal 
Melhoria nos atendimentos prestados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Saúde e Bem - Estar |

Saúde Bucal para Todos

Qualidade de vida

Secretaria de Saúde



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE INÍCIO
DAS ATIVIDADES

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Diretoria de Assistência e 
promoção a Saúde
Gerência de Saúde Bucal; 
Gerência de Planejamento;
Diretoria do Hospital Municipal

N.I 01 - 01 - 2022 Contínuo

As ações estabelecidas para a realização do projeto são: 
1. Designar um dos consultórios do Hospital Municipal (HMM) para o trabalho das
equipes de odontologia;
2. Capacitar a equipe multiprofissional do HMM para conscientização sobre a integração
da odontologia;
3. Elaborar o fluxo de atendimento da odontologia de todos os pacientes do HMM;
4. Criar, por meio de concurso público, cargos e vagas de auxiliar de saúde bucal,
técnico de saúde bucal, odontólogo para o HMM – SEGEP.
5. Ampliar o quadro de profissionais de odontologia, por meio de contratação pública; 
6. Retomar o atendimento odontológico integral aos moldes pré-pandemia; 
7. Intensificar as ações odontológicas no ambiente escolar; 
8. Incluir as ações odontológicas nas instituições de longa permanência (ILPI) 
9. Realizar busca ativa de pacientes acamados e domiciliados. 

O atendimento foi implantado no hospital municipal, sendo que são realizados cerca
de 500 atendimentos por mês.
Foram realizadas cerca de 20 mil consultas odontológicas, chegando a 45% de
cobertura.

Ampliação do quadro de profissionais de odontologia, por meio de contratação pública/
Retomar o atendimento odontológico integral aos moldes pré-pandemia, bem como
intensificar as ações odontológicas no ambiente escolar 

Implantar equipe de odontologia própria no Hospital Municipal a fim de atender os
pacientes internados
Aumentar a cobertura de 1ª consulta odontológica

Saúde Bucal para Todos



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

A proposta da Secretaria de Saúde visa aumentar o número de
visitas aos domicílios a fim de combater as endemias.Visa,
também, implantar um software específico para facilitar a
rotina dos agentes e realizar estratégias para melhorar o
monitoramento dos indicadores das arboviroses. 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Diminuição no número de endemias no município
Otimização do trabalho dos agentes comunitários de saúde

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Saúde e Bem - Estar |

Combate de Endemias

Qualidade de vida

Secretaria de Saúde



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Combate de Endemias

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

As ações planejadas para a realização do projeto serão: 
1. Informatizar as ações de combate as arboviroses, com implantação de software
específico e utilização de tablets na rotina dos agentes; 
2. Implementar estratégias de Geoprocessamento, melhorando o monitoramento dos
indicadores das arboviroses; 
3. Aumentar o número de visitas para recuperação de imóveis fechados; 
4. Garantir a contratação de agentes em conformidade com o previsto das diretrizes do
Ministério da Saúde; (1.000 imóveis para agente de endemia)

01/01/2022

Aumentar as visitas dos domicílios para o combate de endemias 

1º ciclo (02/01 a 30/04) foram vistoriados 135.091 imóveis, representando 71,37%; 
2º ciclo (01/05 a 13/08) foram vistoriados 143.363 imóveis, representando 74,47% .

N.I contínuo



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1  ano)

Visando um melhor atendimento a população, a Secretaria de
Saúde planeja uma série de ações para otimização das
consultas especializadas e aumento de oferta dos serviços
especializados ambulatorial e hospitalar. Dentre as ações,
pode-se elencar a capacitação dos médicos da rede para
tratamentos mais efetivos; a promoção de campanhas de
conscientização referente ao absenteísmo, em parceria com o
Conselho Municipal de Saúde; o início do projeto de
telemedicina; a realização de mutirões de consultas
especializadas, dentre outras.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação da oferta de atendimentos especializados no
setor ambulatorial e hospitalar
Melhoria na qualidade do atendimento  especializado

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Saúde e Bem - Estar |

Especialidades

Qualidade de vida

Secretaria de Saúde



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Especialidades

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

As ações planejadas para a realização do projeto são: 
1. Capacitar os profissionais médicos da rede para tratamento e encaminhamento mais
efetivo / assertivo; 
2. Elaborar protocolos de regulação para encaminhamentos qualificados; 
3. Realizar discussões para a conscientização referente ao absenteísmo, em parceria
com o Conselho Municipal de Saúde; 
4. Trabalhar em conjunto com o setor de tecnologia para aperfeiçoar a utilização do
sistema já existente; 
5. Iniciar projeto de viabilidade de telemedicina para usuários e profissionais da saúde. 

01/01/2022

Aumentar  as consultas e serviços especializados com efetividade

Aproximadamente 200.000 até 3º  trimestre – aumento de 53% no número de
consultas.                                                                                                                                             
A fila de neurologia infantil já foi zerada. E para os meses subsequentes estão sendo
compradas outras especialidades como reumatologia, angiologia, urologia e
dermatologia, bem como exames especializados. 
Estudo de viabilidade de tele consulta e interconsulta. Elaboração de protocolos. ,
 2º trimestre com um total de 23.811 liberação/mês.
3o trimestre - 34.822 liberação/mês.
Agosto/setembro- R$ 123.542,46 Exames de espirometria, teste de esforço,
ecocardiograma, retossigmoidoscopia, colonoscopia, endoscopia, densitometria
óssea, ressonância magnética e sedação para tomografia e ressonância. 

N.I contínuo

Projeções Futuras

Garantia da oferta de consultas especializadas

Diretoria de Assistência e 
Promoção a Saúde
Gerência de Regulação, Consultas
 e Exames Especializados 



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Mulheres

Execução

Contínuo

O Grupo Pontinhos de Amor, tem como objetivo promover a
interação social e saúde mental em mulheres da comunidade
da área de abrangência da UBS Mandacaru, por meio do grupo
de artesanato. Para assim, contribuir para a humanização dos
recém nascidos e crianças hospitalizadas com foco na redução
da mortalidade.

Secretaria de Saúde

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Promover saúde mental e o bem-estar de mulheres
residentes da área de abrangência da UBS Mandacaru
Reduzir a mortalidade neonatal

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Qualidade de vida

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Grupo Pontinhos de Amor

| Saúde e Bem Estar |

Certificações e Selos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Secretaria da Saúde N/A 2016 Projeto Contínuo

-Os encontros acontecem semanalmente - as quartas feiras das 14H30 ÀS 16H30 na
UBS  MAndacaru. 
-O espaço utiliza a estrategia da roda de conversa que valoriza os saberes das
participantes e facilita a aprendizagem.  
-Dinâmica da reunião do grupo: Acolhimento inicial, troca de experiencia e bate papo
temático (os temas surgem da própria vivencia e demanda das participantes) , confecção
das peças (polvos terapêuticos e outros materiais artesanais de inverno), lanche
compartilhado.
-Encontros festivos. 
-Promoção de passeios e atividades sociais e datas e comemorativas. 
-Entrega dos Materiais- Entrega das caixas no Hospital Universitário semestralmente.

- Confecção de polvos e roupas   
- Encontros semanais    
- Participação e engajamento das mulheres  
 - Bebes e Crianças beneficiadas

- Estruturar e ampliar os numero de grupos de mulheres nas 34 UBS/ Acompanhar os
indicadores sistematicamente/ Estabelecer novas parcerias

-Confeccionar polvos de crochê
-Confeccionar roupinhas e acessórios
-Promover a interação social entre as mulheres
-Manter e fortalecer a parceria com o Projeto Abraço Quentinho
-Manter o engajamento e a frequência das mulheres no grupo

Grupo Pontinhos de Amor



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

Com o objetivo de adequar os espaços de saúde para uma
melhor utilização da população,  serão feitas melhorias nos
espaços, como;
- Reforma da UBS Vila Operária e a UBS Ney Braga. 
- Inauguração de duas UBS (Paulino e Maringá Velho). 
- Inicio da reforma da UPA Zona Norte e PAC. 
- Inicio da construção das UBS Andreia, Alvorada I e Vila -
Esperança.
- Retomada das obras do Hospital Mulher.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhorias nos atendimento nas UBS
Aumento do número de pacientes atendidos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Saúde e Bem - Estar |

Saúde Para Todos

Qualidade de vida

Secretaria de Saúde
Secretaria de Obras Públicas



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Saúde Para Todos

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Projetos arquitetônico e complementares.
Orçamento;
Projeto básico;
Licitação
Execução e fiscalização.

31/03/2022

Melhorar o atendimento à população por meio da infraestrutura dos espaços.

Execução e entrega das obras.

EM ANDAMENTO.



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

As Bibliotecas Itinerantes propostas pela Secretaria de
Educação tem como objetivo levar literatura às crianças nos
CMEIS. Durante um período determinado as crianças poderão
visitar a biblioteca para ler ou emprestarem livros para levar
para casa.

Secretaria de Educação

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação de conhecimentos na área da literatura infantil
Maior acesso das crianças ao ensino literário
Incentivo à leitura desde criança

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Biblioteca Itinerante - CMEI



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022N/A

Levantamentos do rol de literatura desejável para educação infantil; 
Elaboração do Termo de Referência; 
Processo licitatório; 
Aquisição de Bibliotecas Itinerantes para as unidades.

Salvaguardar a memória do município.

Em andamento.

Conclusão do projeto e instalação do futuro Museu Histórico com abertura ao público no
ano de 2023.

Biblioteca Itinerante - CMEI

09/09/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Cultura para todos
O projeto busca levar cultura musical de alta qualidade para
toda população de Maringá e Região, realizando shows e  i
espetáculos em diversos locais da cidade fazendo com que
revitalizando espaços e descentralizando a cultura e dando
acesso a todos.

Curto (1 ano)

Secretaria de Cultura

Realização de diversos shows com artistas de renome nacional;
 Descentralização da cultura no município;
 Atrair o maior número de pessoas participando de eventos
culturais em Maringá

Em execução

Todos

XXXXXXx

Cultura e Lazer



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Cultura para todos

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Os shows serão realizados ao longo do ano de 2022 em diversos pontos da cidade de
Maringá, visando a descentralização dos espetáculos para atrair a população de
diversas zonas da cidade e igualmente presenteá-los com apresentações de grandes
artistas nacionais.

N/A R$ 450.000,00 31/01/2022 31/12/2022

Descentralizar os espetáculos culturais

Manter a realização de shows desta magnitude nos próximos anos

Realização de 4 shows (Tincon Sapiencia, Erasmo Carlos, Gal Costa e Sepultura)
Grande número de participantes em cada evento realizado, incentivando o turismo
local e comércio



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Diagnóstico da Cultura

O projeto busca trazer luz às formas de expressões culturais
que estão sufocadas ou desassistidas, assim uma pesquisa
através da realização de mapeamento será o instrumento mais
apropriado. Ao mapear recursos gastos e investidos pelos
setores público e privado, pretende-se que sejam analisados
os agentes, eventos, produções, espaços. Equipamentos e
bens culturais e artísticos de ambos os setores. Serão
mapeados todos os bairros e regiões do Município, bem como
os Distritos, Floriano e Iguatemi. O resultado será utilizado
para direcionar de maneira efetiva as políticas públicas
culturais em casa um de seus setores artísticos.

Médio (2 a 4 anos)

Secretaria de Cultura

 mapear a compreensão da cidade em relação às artes em
todos os seus setores e sua relação interação cultural com
os cidadãos do Município de Maringá
 direcionamento de políticas públicas culturais a serem
implementadas
subsidiar a revisão do Plano Municipal de Cultura e a
elaboração dos Planos Setoriais de Maringá.

Em execução

Todos

Não se aplica

Cultura e Lazer



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Diagnóstico da Cultura

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

1ª Elaboração do planejamento; 
2º Realização de pesquisas de campo; 
3º Análise das informações obtidas; 
4º Elaboração do Diagnóstico; 
5º Apresentação dos Resultados. 

O projeto será desenvolvido em cinco etapas: 

N/A R$ 215.941,20 31/01/2022 N/A

Em dezembro será efetuada a entrega parcial dos relatórios, com conclusão no primeiro
semestre de 2023.

Projeto em execução

Realizar o diagnóstico da cultura da cidade.



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Escola Municipal de Artes

O programa visa fomentar artistas locais, bem como promover
acesso à cultura para a população local. Na escolas de artes,
as aulas serão ministradas pelos bolsistas selecionados.

 Médio (2 a 4 anos)

Secretaria de Cultura

Promover o acesso à cultura

Em Execução

Crianças e
Adolescentes de baixa
renda

Cultura e Lazer

não se aplica



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

NA NA 2022 Projeto Contínuo

-O programa será implementado através de chamamento público promovendo o
cadastramento e a concessão dos benefícios, os valores das bolsas serão repassados
diretamente aos beneficiários. 
- Será implementado com base na dotação orçamentária específica, e disporá sobre os
procedimentos operacionais para a concessão do benefício e sua atribuição, atendendo
a todas as categorias elencadas no projeto de lei.

Aprovação do Projeto de Lei e criação do Decreto regulamentar para futura execução do
projeto Bolsa Artes.

-Aprovar legislação específica para o projeto
-Implantar a escola municipal de artes

Escola Municipal de Artes

- Projeto de lei encaminhado à câmara municipal 



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

O Festival Garagem da Juventude tem como objetivo a
valorização e o incentivo para que os jovens maringaenses
mostrem seus talentos em apresentações musicais de
composições autorais. As inscrições são para autores com
idade entre 15 a 29 anos. 
Já foram realizadas seis edições deste evento, que privilegia e
valoriza a criatividade dos jovens maringaenses. A última
edição aconteceu em setembro de 2021 e teve transmissão
online através do youtube da prefeitura de Maringá.

Secretaria de Juventude e Cidadania

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento de jovens realizando atividades musicais
Fortalecimento do cenário musical maringaense
Incentivo a criatividade do jovem compositor maringaense

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Festival Garagem
da Juventude

| Maringá Cultural |



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Festival Garagem da Juventude

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Secretaria de Cultura R$ 15.000,00 2016 Projeto Contínuo

 Primeiramente é publicado um regulamento de inscrição para os participantes, são
selecionados 20 participantes, um dia de audição e outro de apresentação dos
ganhadores mais as apresentações. 

Sim

Angariar mais recursos para investimento no projeto, trazer novos workshops para
capacitação dos participantes

- Seleção de 20 participantes



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

A Festa Internacional Literária de Maringá já se tornou uma das
principais ações da Secretaria Municipal de Cultura. Durante
sua realização atraí dezenas de milhares de pessoas, em
especial estudantes das redes públicas e privadas de ensino,
se consolidando como importante ação cultural e educativa
aberta a toda a população de Maringá e região.   

Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliar o acesso da população ao livro e a literatura,
fortalecendo os hábitos de leitura em um processo de formação
cultural da população

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

FLIM - Festa Internacional
Literária de Maringá



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

FLIM - Feira Internacional Literária
de Maringá
Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

O evento ocorrerá através de encontros com importantes escritores nacionais e
internacionais, também ocorrerá atividades de formação cultural, palestras
apresentações artísticas e feiras de livros.

Faculdades locais
 e livreiros 31/03/2022 06/11/2022

Ampliar o acesso à literatura

Realizar uma próxima edição visando atingir um público ainda maior e ser uma feira de
referência nacional e internacional

Realização da feira com cerca de 100.000 participantes.

R$ 100.000,00



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

Após mais de dois anos enfrentando a Pandemia de Covid-19,
o Município, buscando retomar suas atividades artísticas e
celebrar a data especial de sua fundação, decidiu pela
realização de um grandioso desfile comemorativo para seus 75
anos, proporcionando a toda sua população uma grande
festividade, bem como a realização de um grande show
gratuito para a população na expoingá.

Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Grande comemoração do aniversário da cidade

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Maringá  75 anos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Maringá 75 anos

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

O desfile foi realizado com a participação de uma companhia artística contratada para
idealização de espetáculos. Confecção de carros alegóricos, figurinos, cenários e
artistas, que  narraram a história da fundação e desenvolvimento do Município de
Maringá, O objetivo maior foi celebrar sua existência, suas conquistas, sua população,
executando um grande espetáculo artístico para o munícipes.   
Para o show, o projeto ocorreu com a execução do Show do artista nacionalmente
conhecido Luan Santana durante a realização da feira anual Expoingá

N/A 31/03/2022 09/05/2022

Proporcionar acesso à cultura

 Realizar um espetáculo ainda mais grandioso  .

Realização do show gratuito de aniversário da cidade na expoingá, cerca de 14 mil
pessoas de público;
Realização do desfile.

R$ 494.800,00



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

Maringá Encantada
Maringá Gastronômica
Implantação de Quarteirão Étnico
Ações para o Parque do Japão
Realização de grande show de abertura do Natal e Reveillon

Com o intuito de promover eventos festivos e culturais para o
cidadão maringaense, a Prefeitura promoverá uma série de
festividades e ações culturais, tais como: 

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo
Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação da participação da população nos eventos
municipais
Interação entre os munícipes 

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Maringá Festiva



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Maringá Festiva

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

O projeto será realizado em etapas, sendo realizada a licitação e contratação de serviços
necessários durante o ano. 

N/A 31/03/2022 31/12/2022

Proporcionar acesso à cultura

Buscar atingir um maior número de público presente nas apresentações artísticas .

*PROJETO EM ANDAMENTO



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Maringá Cultural |

Parque de Esculturas

Confecção de esculturas que irão se relacionar com o espaço
paisagístico do Parque do Ingá, de modo a se integrarem no
espaço, a fim de dialogar com as instalações, a paisagem local
e o público.  

Curto (1 ano)

Secretaria de Cultura

Selecionar projetos de esculturas da arte paranaense que
articulem: artes, tecnologia e meio ambiente, entendo a
relação entre arte, paisagem e arquitetura. Estas obras
ficaram por prazo indeterminado instaladas no Parque do
Ingá, localizado na região central do Município e passando
a integrar o seu patrimônio.

Em execução

Todos

XXXXXXx

Cultura e Lazer



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Parque de Esculturas

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Realização de Edital visando através de concurso público, selecionar 6 propostas
artísticas para a criação, confecção e instalação de esculturas que articulem com arte,
tecnologia e meio ambiente para serem instaladas no Parque do ingá, localizado neste
Município. Paralelamente há interesse de artistas fornecerem gratuitamente obras de
arte para integrarem o projeto.

N/A R$ 3000.000 31/01/2022 N/A

Aumentar o turismo no Parque do Ingá

Parceria com a iniciativa privada e/ou publicação de edital de concurso público

Projeto em análise de possíveis parcerias para início de sua execução



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O município de Maringá tem como objetivo a reforma e
adequação da estrutura física da Biblioteca Municipal Pioneiro
Nilo Gravena, localizada no Jd. Alvorada, a fim de melhorar o
atendimento a população.
A biblioteca conta com um grande acervo com cerca de 15.000
livros didáticos de literatura e infanto-juvenil, obras de
referência (almanaques, enciclopédias, dicionários), folhetos,
periódicos e gibis. 

Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação da utilização da biblioteca por parte da
população
Melhoria no espaço para estudos e atendimento

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Espaços de Qualidade|

Biblioteca de qualidade



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022N/A

O projeto visou a licitação para a contratação de empresa de engenharia e arquitetura
para realizar obras de reforma e ampliação da Biblioteca Alvorada e Casa da Cultura
localizadas no Jardim Alvorada.

Melhoria do atendimento à população. 

- As obras de reforma e ampliação foram 60% concluídas

Conclusão da Obra proporcionando um melhor atendimento para os usuários dos
espaços culturais

Biblioteca de qualidade

R$ 1.384.282,75



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O Centro de Eventos Oscar Niemeyer, é um resgate do projeto
"Ágora" (não executado), elaborado pelo Arquiteto Oscar
Niemeyer, na década de 80, para a área onde atualmente é
conhecida como Novo Centro. O projeto do Centro de Eventos
foi reavivado e foi realizada uma tratativa com os herdeiros de
Oscar Niemeyer para que a proposta pudesse ser concretizada.  
O novo Centro Cultural visa ser mais um aparelho de
valorização da cultura, sendo um centro de referência da
arquitetura e arte, bem como ampliar a capacidade de uso para
atividades culturais de Maringá.

Secretaria de Obras Públicas
Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Maior inclusão da população na produção cultural
Ampliação da capacidade cultural da cidade
Criação de um marco arquitetônico na cidade

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Espaços de Qualidade|

Centro de Eventos Oscar
Niemeyer



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022N/A

Implantação o centro de eventos proporcionando mais um espaço cultural para a
população.

Atualmente, o projeto básico está sendo finalizado para possibilitar o processo licitatório.

Licitação da obra em 2023.

-

Centro de Eventos Oscar
Niemeyer

Projetos arquitetônico e complementares.
Orçamento;
Projeto básico;
Licitação
Execução e fiscalização.

Aproximadamente
R$ 64 milhões



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O Projeto busca executar a Política Municipal de Cultura de
Maringá, incentivando à criação, produção, pesquisa, difusão e
preservação das manifestações culturais nos vários campos
da cultura e o direito à sua fruição.

Secretaria de cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Promover espetáculos de dança, música, teatro, literatura,
artes populares, artes visuais, etc. 

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Espaços de Qualidade|

Convite as Artes



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

30/07/2022N/A

Através da realização de edital com objetivo de selecionar os 125 melhores projetos
apresentados em diversas áreas culturais, os projetos selecionados para posteriores
apresentações artísticas no Município de Maringá.
Realizar 125 ações artísticas, sendo 26 espetáculos para o projeto Convite à dança, 26
espetáculos para o Convite à Música, 17 espetáculos para o projeto Convite ao teatro,
32 espetáculos para o projeto Convite à Literatura, 12 espetáculos para o projeto Convite
às artes populares e 12 espetáculos para o projeto Convite às Artes Visuais

- Premiação dos melhores projetos em diversos setores culturais

- Os objetivos estão sendo parcialmente atendidos pois o projeto está em início de
execução

Elaboração dos projetos complementares e execução da obra.

Convite as Artes

R$ 653.100,00 31/12/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O município de Maringá tem como objetivo criar e
Confeccionar uma escultura em tamanho natural para
homenagear o Pioneiro Antenor Sanches, responsável por ter
dado o nome de Cidade Canção à Maringá, contribuindo
também com o desenvolvimento da cidade.

Secretaria de Cultura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Homenagear um dos pioneiros da fundação do Município de
Maringá e através deste objeto divulgar sua história e serviços
prestados à comunidade e ao Município.   

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Espaços de Qualidade|

Estátua do Pioneiro
Antenor Sanches



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022N/A

Definido a dotação orçamentária para a criação e confecção da obra, após emprenho
para sua realização, confecção e inauguração da obra, sendo instalada na Praça dos
Expedicionários no Município de Maringá.

Aumentar frequência de pessoas circulando no local de instalação da estátua

Divulgação da história  e homenagem a um dos pioneiros na fundação do Município de
Maringá. A estatua foi instalada na Praça dos Expedicionários,

Atrair mais visitantes para a praça onde está localizada a estátua fazendo com que se
torne um ponto ativo de lazer

Estátua do Pioneiro
Antenor Sanches

R$ 205.000,00 09/09/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A proposta desenvolvida pela Secretaria de Cultura é que seja
instalado um Museu Histórico no prédio do antigo Aeroporto
da Cidade de Maringá, situado no novo centro cívico, a fim de
preservar história e cultura. O projeto será definido através de
um concurso nacional, a ser realizado com parcerias, tal como
o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação dos conhecimento de história, arte e cultura da
população 

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Espaços de Qualidade|

Museu Histórico

Secretaria de Cultura



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022N/A

O Projeto será realizado em parceria com o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil e o
IPPLAM. Será realizado a desapropriação do lote onde se encontra o imóvel, com futura
indenização ao órgão competente, posteriormente será realizado um concurso público
para contratação de projeto para reforma e implementação do Museu Histórico. 
 Inicialmente será realizado a contratação do IAB para realização de um concurso
público visando a contratação por meio de seleção da melhor proposta de Projeto
Arquitetônico Executivo e Projetos Complementares.

Salvaguardar a memória do município.

Em andamento.

Conclusão do projeto e instalação do futuro Museu Histórico com abertura ao público no
ano de 2023.

Museu Histórico

09/09/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A proposta do ParCão é a estruturação de um espaço de lazer
para pets, reforçando o conceito pet friendly (cidade amiga dos
animais) da cidade de Maringá. O primeiro espaço, já
inaugurado, conta com 11 equipamentos para recreação dos
animais, além de bancos, bebedouros, lixeiras, placas
informativas, iluminação em um espaço todo cercado, de uso
livre, sem custo e sem restrição de horário. 
Serão executados outros cinco parques para pets nos bairros
de Maringá.

Secretaria do Bem-Estar Animal
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Estímulo ao lazer dos pets
Diversão para as famílias dos pets

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

ParCão

| Espaços de Qualidade |



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

ParCão

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

N/AN/AN/AN/A

- Definição dos Locais
- Reserva dos imóveis junto a SELOG
- Levantamento planialtimétrico (SEURBH)
- Elaboração dos projetos (arquitetônico, complementares, memorial descritivo)
- Orçamento e Projeto Básico (SEMOP)
- Montagem do Processo/Suplementação (definir fonte de recurso)/solicitação de
despesa (SEMOP)/Minuta do edital (SEMOP)/Aprovação PROGE/Publicação do Edital
- Habilitação/Prazo de recurso (Licitação/SEMOP)/Classificação/Prazo de recurso
(Licitação/SEMOP)/Homologação
- PROGE/Licitação/Contrato (SELOG)/Nad/Empenho(SEMOP)
- Ordem de Serviço (SEMOP)
- Execução da Obra

- Definição de 05 novos locais em 2022

- 01 Parcão instalado na cidade

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

A proposta de instalação de parquinhos do tipo modular em
madeira plástica, ou do tipo parquinhos de corda, em diversos
pontos da cidade, tanto na sede quanto nos distritos busca
levar opções de lazer para todas as crianças da cidade, com os
parquinhos distribuídos em diversos bairros. Com esse
projeto, pretende-se, também, aproximar as famílias aos
espaços públicos, fazendo com que as pessoas se apropriem
desses espaços. Já existem 60 espaços de parquinhos
instalados pela cidade e a Prefeitura de Maringá, por meio da
Secretaria de Esportes e Lazer planeja a instalação de novas
unidades para o ano de 2022.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Secretaria de Esportes e Lazer

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Utilização dos espaços públicos pela população
Melhoria nas opções de lazer da cidade
Propiciar opções de lazer ao ar livre para as crianças

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Parquinhos

| Espaços de Qualidade |



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Parquinhos

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

A implantação dos parquinhos seguirá as seguintes diretrizes:
- Territorialização dos equipamentos abrangendo diferentes regiões, bairros e espaços
públicos e comunitários de lazer localizados na cidade e nos distritos;
- Disponibilização dos equipamentos nos territórios dos bairros com maior escassez de
espaços e serviços públicos de lazer comunitário;
- definição dos locais de instalação dos parquinhos conforme estudo de diagnósticos e
registros de demandas indicadas pela Gestão Municipal, Poder Legislativo, Portal do 156
e do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

- 10 novas unidades de parques modulares 
- 20 pisos emborrachados para os novos parques
- 10 pisos emborrachados para os parques existentes

Secretaria de Infraestrutura R$ 23.423.635,00 31-05-2022 30-09-2022

Projeto em andamento.

Democratização e disponibilização do acesso aos parquinhos em diversas regiões e
bairros da cidade, por meio da implantação de 50 novos equipamentos a serem
instalados conforme análise dos indivíduos de registros de solicitações e demandas
existentes, implantação de 6 parquinhos especiais (sensoriais) dirigidos a garantia do
atendimento e inclusão das crianças com deficiência



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O programa de revitalização de praças e espaços públicos, intitulado
"Praça Para Todos" visa devolver os espaços públicos para os cidadãos
maringaenses. Diversas são as melhorias efetuadas nos espaços
públicos, espalhados por toda a cidade. Espaços antes "invisíveis" ao
olhar da comunidade, tornam-se mais seguros e agradáveis para o lazer
das famílias. Em todos esses projetos busca-se a manutenção das
características principais dos projetos originais, com a preservação de
aspectos urbanísticos e históricos. Já foram revitalizadas as praças:
Rocha Pombo, Todos os Santos, Pedro Álvares Cabral, Pion. Jacinto
Ferreira Branco, Praça da Glória, Pion. Maria Alice Pereira de Oliveira,
Farroupilha, Emiliano Perneta, Monsenhor Bernardo Cnudde, dentre
outros espaços já requalificados. Em obras estão as Praças Napoleão
Moreira da Silva e a Praça Geoffrey Wilde Diment. Para 2022, dentro do
Plano de Metas, prevê-se a licitação da obra de Reforma da Praça
Abilon Souza Naves e a conclusão do projeto da Praça São Vicente,
além da criação de jardinetes em terrenos subutilizados e a compra de
bancos para as demais praças.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
Secretaria de Obras Públicas
Secretaria de Urbanismo e Habitação
Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria de Infraestrutura

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados
Melhoria na qualidade dos espaços públicos
Utilização dos espaços públicos pela população
Melhoria nas opções de lazer da cidade
Segurança nos espaços públicos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Neutralização

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Praça Para Todos

| Espaços de Qualidade |

1º
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MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Praça Para Todos

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Dentro do contexto deste projeto, para 2022, pretende-se:
- Licitar a obra de reforma da Praça Abilon Souza Naves
- Projetar a reforma da Praça São Vicente
- Criar de jardinetes em terrenos subutilizados
- Licitar bancos para praças e espaços públicos

N/A N/A N/A N/A

Reforma e melhorias de diversos espaços públicos, trazendo ocupação pelo cidadão
destes espaços

Reforma / readequação de outros espaços públicos da cidade

- Aumento dos espaços públicos requalificados



Crianças
Adultos
Idosos

Médio (2 - 4 anos)

O Parque Alfredo Nyffeler, popularmente conhecido como
Buracão, foi inaugurado em 1988, após revitalização e possui
uma ampla área verde com diversos espaços para lazer da
população. A revitalização proposta trará mais acessibilidade
ao local, com previsão de implantação de pista de caminhada e
a revitalização como um todo, com vários equipamentos
esportivos e de lazer, além de parquinhos e mirante.

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Melhorias no espaço do Parque
Promoção de espaços acessíveis
Maior utilização pela população

PREFEITURA DA CIDADE

2

Secretaria de Mobilidade urbana

Revitalização Parque
Alfredo Nyffeler

Execução

Cultura e Lazer

| Espaços de Qualidade |

ESG
MARINGÁ

Não se aplica

CO2 CO2

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Resultados esperados

LINHA TEMÁTICA

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

08/2021N/A

Elencou-se as prioridades de ação para o desenvolvimento do projeto, conforme segue: 
-Criar elementos construtivos, realizar adequações e demais ações necessárias para a
criação de rotas acessíveis; 
-Proporcionar conforto ao usuário por revitalizar equipamentos existentes; 
-Criar equipamentos e espaços que atendam aos anseios dos usuários elencados por
meio de canais oficiais

- Realizar a execução da obra

- O projeto arquitetônico executivo e legal foi concluído

Elaboração dos projetos complementares e execução da obra.

Revitalização Parque
Alfredo Nyffeler

N/A N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

Além de serem importantes para a convivência nos bairros, os
Salões Comunitários realizam eventos, sediam diversas
atividades esportivas, de lazer e atividades para a população
dos bairros. Assim, a Secretaria de Juventude e Cidadania
prevê a construção de mais 7 salões comunitários no
município, no decorrer de 2022.

Secretaria da Juventude e Cidadania 

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cultura e Lazer

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Espaços de Qualidade|

Salões Comunitários

Proporcionar maior interação entre a população por meio
do uso dos salões
Incentivo a população a participação das atividades
ofertadas pelo município nos salões comunitários



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

Comunidades Terapêuticas são entidades privadas sem fins
lucrativos que acolhem pessoas com transtornos ocasionados
pelo uso de substâncias psicoativas que as buscam
voluntariamente. O objetivo da Secretaria de Assistência Social  
é a realização de cursos e projetos junto às Comunidades
Terapêuticas a fim de capacitar os egressos para reinserção
dos mesmos no mercado de trabalho.

Secretaria de Assistência Social

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Proporcionar maior acolhimento e atenção aos egressos
Reinserção dos egressos das comunidades terapêuticas na
sociedade e no mercado de trabalho

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Reabilitação Social |

Comunidades Terapêuticas

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Reinserir os egressos de comunidades terapêuticas no mundo do trabalho

-A metodologia está baseada na garantia de inserção em cursos profissionalizantes com
aulas direcionadas para o desenvolvimento das habilidades socio emocionais e das
competências, integrando a formação teórica com o conhecimento prático profissional na
qualificação o mundo do trabalho.

-Reinserir os egressos de comunidades terapêuticas no mundo do trabalho

Garantir a manutenção e ampliação da oferta das vagas

R$ 24.740,00 01/2022 12/2022COMAS
ICIS

Comunidades Terapêuticas



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

O método de Justiça Restaurativa tem se tornado eficiente na
solução de pequenos conflitos, nos quais a criatividade e
sensibilidade têm prioridade na escuta de vítimas e ofensores,
que se posicionam frente à frente, sem caráter meramente
punitivo e sim resolutivo. Sendo assim, a Secretaria de
políticas Públicas para Mulheres tem o objetivo de utilizar esta
prática no programa de responsabilização e ressocialização de
homens autores de violência doméstica.

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhor resolução nos conflitos domésticos
Obter uma sociedade mais consciente dos seus atos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA
Cidadania

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Reabilitação Social |

Justiça Restaurativa



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

Por meio da elaboração e publicação de decreto de
regulamentação da Lei municipal nº 11020/2019, será
implementado o Programa Municipal de Aprendizagem, que
institui que jovens com mais de 14 anos e menos que 24 anos,
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto -
Liberdade Assistida e Prestação de serviço a comunidade - e
adolescentes, jovens e deficientes em situação de
vulnerabilidade social, encaminhados pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, poderão ser contratados
como aprendizes pelo município de Maringá.

Secretaria de Assistência Social

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Maior conscientização dos adolescentes
Aumento de oportunidades aos jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas
Incentivo ao estudo e trabalho

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Reabilitação Social |

Programa Municipal de
Aprendizagem

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Acolhimento Centro Dia para
Pessoa Idosa com Deficiência
Intelectual e Múltiplas 
O Centro Dia é um importante equipamento para execução do
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosas e suas Famílias, vinculado à Proteção
Social Especial de Média Complexidade, do Sistema Único de
Assistência Social. Trata-se de uma oferta fundamental para
promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas participantes e, para isso, conta
com equipe específica e habilitada para a prestação de
serviços especializados a pessoas em situação de
dependência que requeiram cuidados permanentes ou
temporários. 

Secretaria de Assistência Social

Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida da
pessoa idosa com deficiência e múltipla, e de seus
cuidadores e familiares;
Prevenir o acolhimento institucional e a segregação dos
usuários do serviço, assegurando o direito à convivência
familiar e comunitária;
Promover acesso a benefícios, programas de transferência
de renda e outros serviços socioassistenciais;

idosos

Cidadania 

não se aplica

Curto

Desenvolvimento da ideia



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

AÇÃO 01: Regulamentação do Centro Dia no Conselho Municipal de Assistência Social
AÇÃO 02: Elaboração do edital de chamamento público / Publicação do edital de
chamamento público
AÇÃO 03 – Assinatura do Termo de Colaboração 
AÇÃO 04 – Implantação do Centro Dia

Fundo Municipal da
Assistência Social

-20 vagas para o Centro Dia, Pessoa Idosa com Deficiência Intelectual ou Múltipla;
-10 vagas para Centro Dia, Pessoa com Deficiência entre 18 e 60 anos;

Publicação de Edital de Chamamento Público dia 18/10/2022 /  Abertura Edital dia
22/11/2022 / Assinatura do Termo de Colaboração e Implantação do Centro Dia 

N/A

R$ 132.000,00 N/A N/A

Acolhimento Centro Dia para Pessoa Idosa
com Deficiência Intelectual e Múltiplas 



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Desenvolvimento da ideia

Médio (2 - 4 anos)

A fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida e uma
recuperação adequada, o município de Maringá propõe o
projeto Casa da Mulher Brasileira, onde no mesmo espaço
integra diversos serviços especializados para as mulheres
vítimas de violência, tal como:  Delegacia da Mulher; Centro
Especializado de Atendimento à Mulher, Juizado Especializado
em Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres;
Ministério Público, Defensoria Pública; Serviço de Promoção
de Autonomia Econômica, casa abrigo, entre outros.

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Reintegração da mulher vítima de violência na sociedade
Acesso facilitado da mulher na rede de proteção
Proporcionar segurança e bem estar 
Auxilio na saúde mental da mulher

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Casa da Mulher Brasileira -
CMB

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Centro dia para Idosos

O público prioritário para atendimento em Centro Dia consiste em
pessoas idosas em situações de violência, por violação de direitos.
Visa garantir o acesso a este serviço que contribuirá para
reparação e redução do agravamento da situação de risco social.
Desta forma, as 2 unidades de CREAS apresentam “fila de espera”
ou demanda reprimida para inclusão no Serviço Especializado
ofertado em Centro Dia. 

Secretaria de Assistência Social

Prevenir situações de risco pessoal e social agravadas por
violações de direitos aos idosos;
Evitar o isolamento social e a institucionalização/acolhimento do
idoso;
Apoiar e fortalecer as famílias no seu papel protetivo;
Prestar apoio e orientação aos cuidadores familiares;
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos
idosos e seus familiares;

Execução

Idosos

não se aplica

Cidadania 

Médio (2 - 4 anos)



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

AÇÃO 01: Regulamentação do Centro Dia no Conselho Municipal de Assistência Social
AÇÃO 02: Articulação com Secretaria de Saúde, Esporte, Cultura e Educação para
proposta a crianção de Núcleo de Atendimento Intersetorial à Pessoa Idosa
AÇÃO 03 – Viabilizar recurso para reforma do imóvel e aquisição de Van, sendo uma
adaptada para pcd (considerando que o público prioritário são pessoa idosa semi
dependente e teriam dificuldade de acesso, o traslado é fundamental)
AÇÃO 04 – Elaboração de Projeto Arquitetônica de Reforma e ampliação se necessário
(como a construção de piscina para pessoas idosas realizarem hidroginástica) 
AÇÃO 05 – Solicitação de recursos humanos
AÇÃO 06 – Processo licitatório para aquisição de VAN e reforma da estrutura física. 
AÇÃO 07 – Implantação do Centro Dia 

N/A

-Redução demanda reprimida por vaga em Centro Dia

Finalizar processo reversão (municipalização) do terreno e espaço físico da Instituição
Luz Amor que será entregue em março/2023.

-Ao acesso a direitos socioassistenciais de oferta pública;
-À proteção nas situações de negligência, abandono, maus-tratos, violação dos direitos;
-À diminuição do isolamento e da exclusão social tanto das pessoas em situação de
dependência quanto do seu cuidador;
-À prevenção da institucionalização e apoio à convivência familiar e comunitária com
qualidade;
-À prestação de suporte às famílias;
-À prestação do apoio aos cuidadores familiares;

R$ 3.289.616,82

Centro dia para Idosos

N/A N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Execução

Curto (1 ano)

O Centro de Referência de Atendimento a Mulher (CRAM), por
meio de uma van adaptada, visa realizar atendimento 
 mulheres vulneráveis residentes nos bairros e distritos,
descentralizando os serviços prestados. O CRAM oferece
atendimento e acompanhamento social, psicológico e
orientação jurídica à mulher em situação de violência e
vulnerabilidade, assegurando o seu acesso às políticas
públicas em defesa de seus direitos

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação dos atendimentos prestados às mulheres
Melhoria da saúde mental da mulher por meio do
atendimento do CRAM Itinerante

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

CRAM Itinerante

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O CRAS oferta diversos serviços de proteção básica do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que são um
conjunto de ações destinadas à prevenção de situações de
vulnerabilidade social, visando a redução e/ou superação de
vulnerabilidade e a consequente emancipação, autonomia e
melhoria na qualidade de vida da população atendida.
A construção da sede própria do CRAS Ney Braga vem para
auxiliar e melhorar o atendimento da população local.

Secretaria de Assistência Social

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

CRAS Ney Braga

Cidadania

Melhoria nos serviços prestados no CRAS
Possibilidade de expansão dos atendimentos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Todas as metas foram alcançadas, embora os recursos previsos no orçamento não sejam
suficientes.

-Alinhar o projeto de construção conforme a necessidade, verificar a necessidade de
recursos e prever no orçamento para o ano de 2023.
-Resgate do projeto realizado em 2018 e revisão de necessidades conforme a demanda,
solicitar e realizar o projeto completo.

-Revisão do projeto arquitetônico
-Reavaliação do terreno
-Solicitação dos projetos complementares
-Alocar recursos no orçamento 2023

Conclusão da elaboração do projeto e destinação de recursos suficientes para sua
execução.

N/A 01/2022 12/2022Secretaria de Obras
Secretaria da Fazenda

CRAS Ney Braga



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres tem o intuito
de proporcionar o acesso a aulas de defesa pessoal para
mulheres, conscientizando sobre as formas de violência, como
identificá-las e os canais de denúncias disponíveis no
município de Maringá.

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Conscientização das mulheres sobre as formas de
violência
Diminuição nos casos de violência contra mulheres

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Defesa Pessoal para
Mulheres

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Execução

Curto (1 ano)

O "Programa Dignidade e Proteção" tem como objetivo a
distribuição de absorventes e coletores menstruais para
mulheres em vulnerabilidade social. A proposta vem
possibilitar o acesso ao absorvente e trazer dignidade as
meninas e adolescentes das escolas públicas, mulheres
privadas de liberdade, bem como mulheres e homens trans em
vulnerabilidade social. O programa também serve que para que
se discuta amplamente o assunto de pobreza menstrual.

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Recuperação da dignidade feminina
Auxílio na higiene pessoal feminina
Facilitar o acesso a absorventes femininos 

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Programa Dignidade e
Proteção

Cidadania

Certificações e Selos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

-Benefício à 12 mil pessoas que menstruam, atendidas a cada 3 meses;
Evasão escolar decorrente da falta dos absorventes no período menstrual zerada;
Redução de danos a saúde de mulheres e meninas;
Proporcionou que o alto custo do produtos gastos mensalmente seja reincorporado a
renda familiar.

Processo de Compra e/ou recebimento de doações de absorventes e coletores; 
Cadastramento das beneficiárias pelo CREAS/CRAS; 
Entrega às cadastradas, entidades sociais e colégios. 

Distribuir, de forma gratuita, absorventes íntimos, coletores e absorventes ecológicos
às pessoas que menstruam e encontram-se em vulnerabilidade social

A longo prazo, as metas do programa são decrescentes pois o objetivo principal é a
assistência as mulheres que se encontram em condições de vulnerabilidade social e
econômica, para proporcionar dignidade e proteção com fulcro de possibilitar a essas que
se sintam dignas de receber capacitação e apoio como um todo, objetivando que essas
mulheres saiam da condição de vulnerabilidade em que se encontram, o programa visa
muito mais que números e sim a manutenção do bem-estar às mulheres.
O Programa é fortificado a cada ano e sua necessidade se faz presente e tem sido
comprovada pela oportunização de bem-estar e saúde que disponibiliza as mulheres
atendidas, dessa formas as projeções futuras ficam como sendo a melhora trazida pelo
programa a condição de vida dessas mulheres, cada vez mais valorizadas e confiantes
para retornarem aos ambientes sociais, de trabalho e educacional.

R$ 23.450,00 05/2021 CONTÍNUO

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente, Conselho
Estadual da Criança e do

Adolescente, 3º Promotoria de
Justiça, Vara da Infância e

Juventude.

Programa Dignidade e
Proteção



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

O Programa "Família Guardiã" é destinado a crianças e
adolescentes que estejam em situação de risco por violação de
direitos, que necessitem de proteção, e que foram afastadas do
convívio da família de origem por medida protetiva e
determinação judicial. O programa é semelhante ao Família
Acolhedora, mas com uma principal diferença: prioriza o
convívio familiar na hora do acolhimento, ou seja, permite que
as crianças ou adolescentes sejam acolhidos por parentes
próximos.

Secretaria de Assistência Social

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Maior integração da criança/adolescente com a família
acolhedora
Diminuição das demandas judiciais, oriundas dos demais
acolhimentos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Programa Família Guardiã

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

N/A

Ação 01 – Elaborar Instrução Operacional Programa Família Guardiã
Ação 02 – Identificação das famílias 
Ação 05 – Pagamento Bolsa auxílio as famílias 
Ação 03 – Elaborar indicadores
Ação 04 – Parâmetros de avaliação capacidade protetiva da família
Ação 05 – Caderno de Parâmetros Metodológicos de Acompanhamento
Socioassistencial do Programa Família Guardiã Maringá

-Concessão de bolsa  auxílio a 13 criança e ou adolescentes

Identificação das famílias pelos serviços socioassistencial CREAS, Acolhimento
Institucional e Família Acolhedora. Criar indicadores de acompanhamento e instrumento de
avaliação da capacidade protetiva das famílias, metodologia de acompanhamento, o
pagamento da bolsa auxílio (transferência do recurso).

R$ 610.072,32 N/A N/A

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente, Conselho
Estadual da Criança e do

Adolescente, 3º Promotoria de
Justiça, Vara da Infância e

Juventude.

Programa Família Guardiã



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Execução

Curto (1 ano)

A proteção de mulheres vítimas de violência doméstica é de
suma importância. Assim, em Maringá, os 'botões do pânico'
ajudam a proteger mulheres da violência. Quando a mulher se
sentir ameaçada, ela poderá acionar o dispositivo que, em
segundos, abrirá chamado diretamente nos aparelhos
celulares da equipe Patrulha Maria da Penha. 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Diminuição nos casos de violência contra a mulher
Atendimento rápido quando houver caso de violência
contra a mulher

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Programa Mulher Protegida

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

O projeto "Bem me quero" tem como objetivo oferecer um
atendimento terapêutico para mulheres em situação de
vulnerabilidade, visando resgatar a autoestima de mulheres
que passam por doenças emocionais, doenças mentais, em
processo de sair da violência doméstica, mulheres que estão
em abrigos, etc. Através de rodas de conversa juntamente com
a arte terapia, tanto no CRAM quanto de forma descentralizada
nos bairros e distritos. 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação do conhecimento artesanal
Recuperação da saúde mental por meio de interação e
artesanato
Estimulo da criatividade das alunas

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Projeto Bem me Quero

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (Mulheres)

Execução

Curto (1 ano)

O projeto Rede Mulher – Rede de Prevenção Enfrentamento e
Atendimento à Mulher em situação de Violência, possui o
objetivo de articular os órgãos e entidades para promover
melhorias no atendimento integral às mulheres de Maringá. Por
meio da Rede, haverá a integração de todos os serviços
públicos que atendem mulheres vítimas de violência, sempre
com foco no atendimento humanizado. A Secretaria de
Políticas Públicas para Mulheres promoverá uma qualificação
da Rede

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhoria nos serviços prestados
Apoio as mulheres vítimas de violência

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Rede Mulher

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

Em busca de uma maior inclusão social, o município de
Maringá visa a implantação de uma unidade pública de
Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência ou
em situação de  dependência, com estrutura adequadas que
possam promover  o atendimento das necessidades da pessoa
acolhida, que não disponham de condições de
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados
ou rompidos.

Secretaria de Assistência Social

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Acolhimento de jovens e adultos com deficiência
Melhor qualidade de vida para jovens e adultos com
deficiência

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Residência Inclusiva

Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

Como forma de promover proteção e cuidados com as
crianças, além de democratizar a informação dando uma
resposta pública aos munícipes, a implementação do
Programa Criança Protegida como proposta de garantir a
segurança das crianças, colocando-as a salvo de situações de
violência, promovendo formação voltada aos profissionais da
Rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança, tais como,
professores, médicos, enfermeiros, isto é profissionais que
atendem crianças no sentido de prepará-los para o
acolhimento.

Secretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Promover uma formação voltada aos profissionais da Rede
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança,
Fortalecer, ampliar e integrar ações de políticas públicas
voltadas à proteção da criança, 
Mobilizar/sensibilizar profissionais e famílias para a
proteção da criança;
Instrumentalizar profissionais e famílias para a proteção da
criança. 

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Programa Criança
Protegida

Cidadania

Certificações e Selos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Audiência Pública realizada na Câmara Legislativa
Mobilização de Enfrentamento às Violências Sexuais Contra Crianças e Adolescentes
Inicio da formação com profissionais, da SESP, outras secretarias viram o post e
solicitaram a formação.

-Orientação e o compartilhamento de informações acerca das violências praticadas
contra crianças com o intuito de que este conhecimento possa oferecer recursos para
que profissionais e famílias consigam prevenir e também identificar possíveis situações
de violências.
-Protagonismo e a autonomia da família na proteção e cuidado com a criança, para isso
utiliza-se da acolhida, de observações, de levar informações acerca de assuntos
direcionados (Abuso sexual), de perguntas orientadoras e da escuta sobre os
conhecimentos prévios sobre o assunto a ser trabalhado, bem como as práticas de
cuidado que as famílias já desenvolvem.
-Trabalhar diretamente com as crianças, oferecer recursos para que a criança possa
entender sobre as diferentes relações, autonomia, consentimento e identificar situações
de risco, mas a proposta inicial é o trabalho com os profissionais e a família.

-Mobilizar a sociedade para a temática do enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescente no município
-Mobilização de Enfrentamento às Violências Sexuais Contra Crianças e Adolescentes
-Criar material de distribuição gratuita de prevenção à violência sexual contra crianças
-Reuniões de estruturação com as secretarias
-Realizar formações com os profissionais
Veicular as informações de prevenção por meio dos meios de comunicação (site
secriança, redes sociais, youtube, etc.);

Preve-se a continuidade das formações sobre a violência sexual até maio de 2023, para
além disso pretende-se dar continuidade ao Programa até 2024, oferecendo formação na
área das violências contra crianças e adolescentes tipificadas na lei 13.431/2017.

Organizações da Sociedade Civil
cadastradas no Conselho
Municipal de Direitos das
Crianças e Adolescentes

Ordem dos Advogados do Brasil
Uningá, SECRIANÇA, SESP, SAS

R$ 11.560,00 2022 Projeto contínuo

Programa Criança Protegida



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Em andamento.

O trabalho social essencial ao serviço deve contemplar as seguintes ações conforme a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais(MDS, 2013): acolhida/Recepção;
escuta; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estudo Social; apoio à
família na sua função protetiva; cuidados pessoais; orientação e encaminhamentos
sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade;construção de plano individual
e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; protocolos; acompanhamento e
monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e
contrarreferência;elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar;
diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação
para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida
cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho;
estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização, identificação da família
extensa ou ampliada; mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de
serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas
setoriais e de defesa de direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos; monitoramento e avaliação do serviço; organização de
banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e
não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 

iIniciar o atendimento.

R$ 208.167,41 30/10/2022 Comtínuo

Lei ATHIS

SEMOP
SEINFRA

Implantação do Serviço Residência Inclusiva



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
crianças 

Conclusão

Curto

O projeto "Conecta Rua" tem como objetivo enfrentar e
prevenir o aliciamento de crianças e adolescentes para o
tráfico de drogas, considerado pela Organização Internacional
do Trabalho – OIT, como uma das piores formas de trabalho
infantil, atos infracionais, exploração sexual, e demais
situações de riscos por meio da oferta de atividades de cultura
urbana para meninas e meninos em situação de
vulnerabilidade social e/ou com direitos violados. Tem como
requisito que os oficineiros tenham cumprido medidas
socioeducativas. 

Secretaria  da Criança

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Estimular a proteção social para crianças e adolescentes
Promover ações preventivas
Estimular a participação da população infantojuvenil 
Aumentar a identificação de crianças e adolescentes em
trabalho intantil

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Proteção |

Projeto Conecta Rua

Cidadania

Certificações e Selos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Projeto Concluído2015R$ 77.880,00

CENSE
 CREAS
SEJUC
SEMUC
 OSCs

-Desenvolvemos roda de conversa sobre temàticas ligadas a adolescência e conjuntura
social, afim de democratizar informação e reflexão sobrea  a realidade viênciada pelos
adolescentes. 
-Atividades de grafite aliadas a roda de conversas -  afim de ressignificar valores e
construir novos projetos de vida, encaminhando os adolescentes a rede de garantia de
Direitos conforme demanda levantada.
-Sarau Conecta Rua:  um evento público, no qual conta com “tendas” informativas com o
material produzido pelos adolescentes .O sarau ainda realiza a apresentação de bandas
e artistas locais, preferencialmente jovens que já cumpriram medidas socioeducativas
e/ou protetivas e, roda de rimas trabalhando a temáticas com os adolescentes e
juventude da comunidade. 
Os eventos acontecem geralmente em 09 bairros da cidade de Maringá, desses,
destaca-se os de maior vulnerabilidade e maior índice de adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas, sendo Requião, Alvorada, Vila Vardelina, Santa Felicidade,
Edwaldo Bueno, Vila Olímpica, Ney Braga, Itaipu, Cidade Alta e São Silvestre. Bem
como nas Unidades de Socioeducação, acolhimento de crianças e adolescentes e
terceiro setor.

- Promover participação dos jovens nos editais  da cultura 
-Promover atividades na comunidade trabalhando temas sociais 
-Sensibilizar os adolescentes e jovens a participarem das atividades de forma ativa

- atividades realizadas na comunidade; jovens disputando editais; novas possibilidades
de atividades (projeções futuras), visibilidade dos trabalhos dos jovens na cidade.

Novas oficinas do Conecta Rua: Oficina de Rap, oficina de grafite, sarau a ser realizado
em Dezembro no bairro São Jorge e Renovação das oficinas de grafite e novas ações do
projeto Conecta Rua para 2023.

Projeto Conecta Rua



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

A ATHIS (Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social)
viabiliza a promoção da assistência técnica gratuita com
profissionais de arquitetura e engenharia para a população de
baixa renda, visando construções que acompanhem a
legislação do município, de maneira regular. A Prefeitura de
Maringá, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação
pretende sistematizar a aplicar no município essa assistência. 

Secretaria de Urbanismo e Habitação

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Cadastrar o maior número possível de famílias no
programa
Diminuição no número de construções sem conformidade
com as legislações urbanísticas e ambientais
Acesso facilitado entre os profissionais da área de
arquitetura e engenharia e a população de baixa renda

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Habitação de Interesse Social |

Lei ATHIS

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Mudança na política pública a respeito da habitação de interesse social.

Formatação da lei e todos os trâmites necessários para o envio e aprovação da mesma
pela Câmara Municipal. Em seguida, serão elaborados os editais e chamentos públicos
para aplicação da lei e atendimento à população.

Elaboração de editais para o início da aplicação da lei.

R$ 1.000.000,00
*previsto para 2023

01/01/2022 31/12/2022

Lei ATHIS

N/A

Iniciar o atendimento pela lei ATHIS em 2023.



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) é um
conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas ações a
indicadores que caracterizam os instrumentos de
planejamento e gestão habitacional. A Secretaria de Urbanismo
e Habitação pretende promover a revisão do PLHIS da Cidade
de Maringá.

Secretaria de Urbanismo e Habitação

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhoria nas propostas de universalização do acesso à
moradia

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Habitação de Interesse Social |

PLHIS - Plano Local de
Habitação de Interesse Social

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Em trâmite.

Será realizada a contratação de uma empresa externa para a elaboração do PLHIS.

-Viabilização para elaboração do PLHIS (orçamentos e elaboração do processo)

Dados para utilização na formatação de políticas públicas. 

N/A 01/01/2022 31/12/2022

PLHIS - Plano Local de
Habitação de Interesse Social

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

Como forma de beneficiar as famílias em situação de
vulnerabilidade social e movimentar o comércio, a Secretaria
de Assistência Social faz a distribuição do Cartão Alimentação
para as pessoas inscritas nos Centros de Referência e
Assistência Social. A SAS, ainda, pretende aumentar o
benefício eventual do Cartão Alimentação Emergencial,
proporcionando uma melhor qualidade de vida para as
pessoas em situação de vulnerabilidade.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Melhoria na qualidade de vida das pessoas em situação de
vulnerabilidade
Aumento das aquisições mensais dos cartões
emergenciais

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Comida para Todos |

Cartão Alimentação
Emergencial

Cidadania

Secretaria de Assistência Social



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Famílias em atendimento em CRAS e CREAS receberam os 10 mil cartões
disponibilizados.

-Concomitantemente a ampliação de cartão alimentação emergencial realizado estudo
de viabilidade para implantação de um programa municipal de transferência de renda,
até então se faz necessário garantir licitação atualizada, orçamento e recursos para
aquisição mensal de 1.000 cartões emergenciais além dos 1875 cartões disponíveis as
famílias em acompanhamento no CRAS.

-Aquisição cartão alimentação emergencial
-Programa de transferência de renda municipal

Implantação do programa de transferência de renda municipal e aumento do valor do
cartão alimentação emergência.

R$ 742.500,00 01/2022 12/2022
Secretaria da Fazenda

COMAS
Câmara Municipal

Cartão Alimentação Emergencial



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Execução

Médio (2 - 4 anos)

Com o intuito de facilitar na produção das refeições servidas
nos restaurantes populares, a construção da cozinha central
popular, tem como objetivo produzir todas as refeições e
distribui-las nos restaurantes.

Secretaria de Obras Públicas

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Otimizar a produção das refeições
Padronização da produção de refeições

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Cozinha Central Popular

| Comida para Todos |

Cidadania

Crianças
Adultos
Idosos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Cozinha Central Popular

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Foram elaborados os projetos arquitetônicos, complementares e orçamento a fim de
viabilizar a licitação. Após elaborou-se o projeto básico que foi encaminhado para a
licitação.

 Secretaria de Estado da
Agricultura e do
Abastecimento

10/03/2022

Construir a cozinha central popular.

Inauguração da obra.

Licitação realizada e obra em andamento.

R$ 2.908.490,55



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

Considerado um importante equipamento público de
segurança alimentar e nutricional, os restaurantes populares
aumentam a oferta de refeições adequadas nutricionalmente,
com preços mais acessíveis, atendendo uma maior demanda
populacional, com prioridade aos segmentos mais vulneráveis.
Foram inauguradas em Maringá, em 2022, 03 novas unidades,
estando situadas nos bairros: Ney Braga, Parque Residencial
Tuiuti e Residencial Pion. Honorato Vecchi, além da unidade
existente, ao lado da Vila Olímpica.

Secretaria de Assistência Social

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento da oferta de refeições
Promoção de uma alimentação saudável
Segurança alimentar

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Restaurantes Populares

| Comida para Todos |

Cidadania

Certificações e Selos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Através dos Restaurantes Populares a Prefeitura de Maringá têm disponibilizado
diariamente 2250 refeições saudáveis e baratas para a população de Maringá. 

O Programa de Restaurantes Populares em Maringá é mantido pela SAS, sendo a
gestão dos mesmos feita por uma empresa contratada via licitação. Em 2022 houve
ampliação do número de Restaurantes Populares em Maringá, com a inauguração de
mais 3 unidades, totalizando hoje 4 Restaurantes Populares, levando a ação para os
bairros. Com isso, diariamente são produzidas 2250 refeições no Restaurante Popular
Central, localizado na Vila Olímpica de Maringá, sendo que destas, 1250 são servidas no
refeitório do mesmo local e, 1000 são transportadas para as outras 3 unidades
localizadas nos bairros. 

-Ampliar o número de refeições diárias distribuídas pelo restaurante popular
-Instalar mais três unidades de restaurantes populares
-Servir 47.250 refeições por mês

Já foi realizado estudo de viabilidade para que os Restaurantes Populares passem a
oferecer também jantar. É uma das ações que poderá ser implementada a partir da
construção da nova Cozinha Industrial, além de possibilitar também o aumento do número
de refeições e/ou Restaurantes Populares no município. 

SEDUC R$ 2.334.858,47 01/01/2022 31/12/2022

Restaurantes Populares



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento|

 Capacitação Cidadã -
Compliance
A realização de campanhas de comunicação é de suma
importância para levar o conhecimento do Programa de
Integridade para todos os Servidores Municipais, independente
dos níveis, bem como conscientizá-los acerca das boas
práticas que devem ser executadas em nosso dia a dia, tanto
no profissional quanto no pessoal.

curto

COMPLIANCE

Desenvolver Campanha de Comunicação para promover a
conscientização e o entendimento das ações do Programa
de Compliance e Integridade da Prefeitura de Maringá.

execução

adultos

Cidadania

não se aplica



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Os objetivos de comunicação e conscientização principalmente dos Servidores Municipais
foram atingidos, bem como a pulverização do assunto também para a comunidade
externa que participaram dos eventos propostos na Semana da Integridade, bem como
com as Publicações no Instagram.

Capacitação Cidadã - Compliance

-Elaboração de planejamento de cards com pílulas de compliance, ouvidoria, controle e
auditoria interna para publicação na rede social (Instagam) da Secretaria de Compliance
e Controle;
-Realização da Semana da Integridade (12 a 16 de setembro);
-Adesivagem do Paço Municipal com artes e mensagens de promoção da ética e da
integridade;
-Realização do 2º simpósio de Compliance e Controle na Administrçaão Pública;
-Realização de um evento em alusão ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

-Realização de um cronograma de publicações no Instagram da Secretaria de Compliance
e Controle 
-Realização da Semana da Integridade 
-Adesivagem do Paço Municipal com artes e mensagens de promoção da ética e
integridade
-Realização do 2º Simpósio de Compliance e Controle na Administração Púbica
-Realização de evento em alusão ao Dia Internacional contra a corrupção

Continuar o planejamento de treinamento e conscientização dos Servidores Municipais e
Comunidade Externa.

Controladoria-Geral do
Estado do Paraná na

Realização do evento:
Controla PR.

Maringá Previdência

N/A 01/2022 N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
crianças
adultos
idosos

Execução

Contínuo

O projeto tem como objetivo apresentar, não só às crianças
mas também aos idosos e imigrantes, o conhecimento de seus
direitos referentes às relações de consumo, para que estes
possam ter uma vida mais digna ao identificar quaisquer
abusos que possam vir a sofrer como cidadãos.

Procon

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Promover maior acesso a informação
Apresentar essa informação no inicio do desenvolvimento
Educar os diversos grupos

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

Consumidor Consciente

|Capacitação e Aperfeiçoamento|

Certificações e Selos

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

OAB Maringá 
Comissão de Direito do

Consumidor 512.890,00 2022 Projeto Contínuo

-realizar a pesquisa de quais as classes que são prejudicadas e quais os casos
concretos, assim como os embasamentos legais que os protejeriam de tais práticas. 
-Após feita a redação de forma simples, clara e didática, é feito o orçamento e o
planejamento das cartilhas, com a devida licitação para que as cartilhas sejam
produzidas.
-Com as cartilhas prontas, identificar os pontos ideais para entrega e orientação, como
escolas, eventos, etc.

Identificar novos públicos que possam ser beneficiados com o projeto e destinar cartilhas
específicas a eles. Identificar novas parcerias que possam contribuir para o avanço do
projeto, seja na parte do desenvolvimento do material, ou auxiliando na distribuição do
mesmo.

-Desenvolver uma cartilha por público alvo
-Imprimir as cartilhas
-Distribuição das cartilhas

Consumidor Consciente



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

A Prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Juventude e
Cidadania, oferece cursos de capacitação profissional para a
população em situação de vulnerabilidade acima de 14 anos.
Os cursos são gratuitos e a proposta é levar aos bairros para
capacitar jovens e adultos profissionalmente, e que, além de
prepará-los para o mercado de trabalho, cuida da saúde física
e mental das pessoas. 

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação  do conhecimento para jovens e adultos
Aumento da empregabilidade
Aumento dos jovens e adultos com qualificação
profissional

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Cidadania nos Bairros

Cidadania

Secretaria de Juventude e Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Cursos Profissionalizantes

O projeto é uma importante ferramenta para facilitar a
capacitação dos trabalhadores e sua inserção no mercado de
trabalho, aumentando as chances de contratação e
possibilidade de concorrência à vagas.

Médio (2 a 4 anos)

Secretaria de Trabalho, renda e agricultura Familiar

Capacitar pessoas para o mercado de trabalho.

em execução

jovens e adultos

Não se aplica

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Cursos Profissionalizantes

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

O projeto será realizado por meio de parceria com o Sistema S e com o IFPR para a
realização dos cursos, sendo que as inscrições são realizadas na Agência do
Trabalhador.

Sistema S (SENAI e
SENAC) e IFPR - Instituto
Federal do Paraná.

20/06/2022

Capacitar 500 trabalhadores.

continuar com as parcerias, buscando aumentar o número de vagas oferecidas e a
diversidade de cursos.

PROJETO EM ANDAMENTO.

contínuo



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Execução

Curto (1 ano)

Canva
Finanças 
Planejamento
Liderança 
Design Thinking

O Programa "Desenvolve MEI" tem como objetivo realizar
oficinas para auxiliar micro empreendedores da cidade de
Maringá a desenvolverem diversas habilidades para exercer
um melhor trabalho.
Serão ofertadas oficinas de: 

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Qualificação dos Micro Empreendedores
Apresentar ao MEI outras perspectivas sobre o seu negócio
Melhores resultados na gestão financeira e tomadas de
decisões 
Ampliação do conhecimento do MEI, para poder tomar
atitudes de liderança e repensarem em seus processos de
inovação

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Desenvolve MEI

Cidadania

Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura familiar 



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Desenvolve MEI

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

O projeto foi realizado com capacitação de microempreendedores individuais - MEI por
meio de oficinas com duração de 2 a 3 horas, com os temas: Canvas, Gestão
Financeira, Marketing Digital, Compras Públicas e Design Thinking. As oficinas, com
cduração de 18h,  tiveram inscrições abertas para 25 participantes.

SEBRAE
31/01/2022

Capacitar 25 microempreendedores.

Realizar novas edições do programa.

Capacitação de 22 microempreendedores, com mais de 75% de frequências nos
cursos.

R$ 5.000,00 31/12/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Desenvolvimento da ideia

Curto (1 ano)

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Promoção do desenvolvimento sustentável das empresas
Criação de identidade cultural

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Economia Criativa

Cidadania

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo

Considerada um conjunto de ações e atividades relacionadas  à
cultura, tecnologia e criatividade que geram receita e impacto na
economia. Nos segmentos maringaenses tem-se o design, moda,
cervejarias artesanais, gastronomia, movelaria, arquitetura, entre
outros que já têm iniciativas próprias dos empreendedores locais. A
prefeitura tem como objetivo mapear os segmentos da economia
criativa, promover o desenvolvimento sustentável das empresas e
criar uma identidade cultural. A Secretaria de Aceleração Econômica
e Turismo, ofertará oficinas e cursos dentro dos conceitos FabLab e
SandBox. E também uma estrutura e ferramentas para essas
atividades digitais buscando desenvolver as empresas de economia
criativa. Além disto, serão instalados núcleos de economia criativa
autoral na cidade.



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Educação Urbanística
O Projeto de Educação Urbanística tem como objetivo reduzir
os erros de protocolos e o controlar o aumento de
indeferimentos dos profissionais.

curto

Secretaria da Fazenda
Secretaria de Urbanismo e Habitação

Reduzir os índices de indeferimentos 

execução

adultos

não se aplica

Cidadania



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Parcialmente

-Realização de Workshops
-Execução  de cartilhas e materiais de instrução disponibilizados em mídias

Redução de indeferimentos

Instituir datas para workshop e melhorar portais para divulgação dos materiais.

N/A 01/01/2022 31/11/2022

Educação Urbanística

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos.

Execução

Curto (1 ano)

A Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu é
responsável por ofertar cursos profissionalizantes aos jovens
aprendizes. A escola recebe jovens em situação de
vulnerabilidade social, indicados pela rede de atendimento das
políticas públicas do Município. A Secretaria de Juventude e
Cidadania pretende realizar um estudo para firmar novas
parcerias com instituições formadoras, para oferta de novos
cursos e turmas. A Secretaria ainda é a responsável por
acompanhar todo o percurso do jovem aprendiz, desde a sua
inscrição até o seu desempenho, e, ainda, garantir que seus
direitos sejam garantidos.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Capacitação do Jovem Aprendiz
Aumento de oportunidades para o jovem em situação de
vulnerabilidade social

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Escola Profissionalizante
Laura Rebouças de Abreu

Cidadania

Secretaria de Juventude e Cidadania 



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O Fab Lab fornece ferramentas controladas pelo computador e
materiais para a produção rápida de objetos, estimulando a
inovação por meio da prototipagem em um ambiente
colaborativo. A implantação de um Fab Lab tem como objetivo,
proporcionar  conhecimento, troca de experiências e utilização
de equipamentos para tornar os projetos propostos reais.
Assim, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de
Aceleração Econômica e Turismo pretende implantar um
FabLab de Economia Criativa Autoral na cidade.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Utilização do espaço criado para que a população possa
compartilhar conhecimentos
Maior acesso a ferramentas de fabricação e digital à
população

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Fab Lab Economia Criativa

Cidadania

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos (mulheres)

Execução

Curto (1 ano)

O Projeto "Qualifica Mulher", por meio de ofertas de cursos,
tem como objetivo a qualificação profissional para mulheres
em situação de vulnerabilidade social, a fim de auxiliar na sua
formação profissional e na futura obtenção de renda no
mercado de trabalho.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliação do conhecimento da mulher por meio de cursos
Auxilio na saúde mental das mulheres por meio do ensino
Facilitar a inserção no mercado de trabalho das mulheres
em situação de vulnerabilidade

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Qualifica Mulher

Cidadania

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres

Certificações e Selos



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Capacitação de mulheres para inserção e recolocação no mercado de trabalho;
Incentivo ao empreendedorismo;
Empoderamento as mulheres;
Geração de Renda;

Orçamento E Seleção Dos Cursos
Processo De Contratação Dos Cursos
Processo De Inscrição Das Candidatas
Processo De Seleção Das Candidatas
Inicio Dos Cursos 
Conclusão Dos Cursos

Qualificar mulheres possibilitando sua autonomia financeira e independência.

A intenção é cada vez mais atender as mulheres com novos cursos e oportunidades de
carreiras a seguir, o primeiro passo começa aqui e o desenvolvimento de contratações de
novos cursos e novas formas de proporcionar as mulheres qualificação está nas metas
para o futuro do projeto. 

SEDUC R$ 228.642,00 01/01/2022 31/12/2022

Qualifica Mulher



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Visitas ao
almoxarifado central
O projeto Visitas ao almoxarifado central tem como objetivo
possibilitar o conhecimento mais amplo sobre o mundo,
permitir a aplicação do ensinamento com uma ferramenta
alternativa que já é realidade no Município de Maringá e que faz
parte da vida dos alunos.

curto

Secretaria de Logistica e Compras

Conscientizar as crianças sobre a estrutura por trás do
material referentes ao seu dia-a-dia, como materiais
pedagógicos, uniformes e merenda escolar.

execução

crianças

Cidadania

XXXXXXx



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Esses resultados dependerão do feedback dos educadores que serão avaliados junto a
gestão pedagógica da SEDUC

Visitas ao almoxarifado central

O projeto possui as seguintes ações e prazos:
- Levantamento de quantitativo de alunos e viabilidade logística das visitas (28/02/2022)
- Montagem de cronograma junto à Secretária de Educação, Prof.ª Tânia, para
agendamento das turmas (31/03/2022)
-  Abertura da agenda das visitas (30/04/2022)
- Avaliação dos resultados iniciais junto à SEDUC (31/12/2022)

Atingir crianças do quinto ano de forma a auxiliar no projeto pedagógico e no
aprendizado, alinhando à grade curricular as experiências vivenciadas nas visitas

Avaliar a viabilidade de continuidade dos projeto nos próximos anos e pesquisar a
possibilidade de incluir o projeto em programas como o “Programa Prefeito Amigo da
Criança”.

SEDUC N/A 01/01/2022 31/12/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

A Gestão democrática é obrigação dos municípios na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano. No entanto, verifica-se ainda um grande
afastamento da população desses processos. Por diversos motivos,
a grande maioria da população ainda se encontra à parte da tomada
de decisões. Com o objetivo de dissolver os muros simbólicos entre
o poder público e a comunidade, buscando a criação de uma rede de
intercâmbio de informações, ideias e proposições, fortalecer a
colaboração e o engajamento, conectar as demandas da comunidade
e oferecer subsídios para a tomada de decisões com base nas
demandas reais da população, este projeto pretende criar laços,
propor e testar metodologias, orientar a população, promovendo
avanços nos processos participativos e assertividade nas
proposições futuras.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Ampliar o processo participativo;
Testar metodologias de participação popular;
Aumentar o engajamento da população no processo de
construção da cidade.

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Aproximação |

Planejamento nos Bairros

Cidadania

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Planejamento nos Bairros

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Divulgação do IPPLAM; 
Participação em eventos da Cidadania nos Bairros, Expoingá e outros;

*Projeto em andamento.

ETAPA 1: Divulgação e mobilização, detalhamento do projeto e promoção de ações
de divulgação. 
ETAPA 2: Ações de escala macro - através das participações da população em
eventos distribuídos pela cidade, além da participação em eventos oficiais da gestão
democrática.
ETAPA 3: Ações de escala micro - realização de ação local específica com um bairro
a ser escolhido (experiência-piloto).
ETAPA 4: Tabulação dos resultados obtidos.

O projeto foi dividido em quatro etapas:

Apresentar o IPPLAM para a comunidade;
Construir uma relação de parceria entre o poder público e a comunidad;
Capacitar a população sobre o planejamento participativo e o desenvolvimento
urbano;
Aprimorar o processo participativo;
Oferecer diretrizes ao poder público para orientar as decisões.

Estabelecer parcerias, criar agenda permanente de ações junto a comunidade,
propor  novos modelos de processo participativo,  realizar ações que estimulem o
surgimento e engajamento de lideranças, criar indicadores a partir das solicitações
da comunidade e promover ações de educação urbanística.

N.ASEJUC 31/01//2022 contínuo



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Execução

Curto (1 ano)

A Secretaria de Juventude e cidadania promove,
frequentemente, ações que levam serviços públicos aos
bairros de Maringá, tal como o Cidadania nos Bairros em Ação.  
Este projeto oferece serviços, atendimentos e lazer gratuitos
para a comunidade do bairro, descentralizando os serviços.
Além das secretarias municipais, participam outros órgãos
como Justiça Eleitorial, Senac, Corpo de Bombeiros,
Universidades, entre outros. Dentro deste contexto está, ainda,
a proposta da criação da Prefeitura na Minha Rua, também pela
SEJUC, no qual serão realizadas reuniões com as associações
de bairro.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Acesso facilitado aos serviços públicos
Descentralização dos serviços públicos
Aproximação com a população

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Aproximação |

Prefeitura na Minha Rua

Cidadania

Secretaria da Juventude e Cidadania



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Inclusão e Diversidade |

Ações pontuais de
microacessibilidade
Acessibilidade universal nos espaços públicos é direito legal
garantido aos cidadãos. Em Maringá a Lei 11.518/2022, que
dispõe sobre a política de mobilidade e a Lei 11.130/2020, que
institui o Estatuto do Pedestre, dão as diretrizes para a
elaboração de políticas de priorização dos modos não
motorizados, proporcionando um caminhar confortável, em
condições de espaço livre e desimpedido, sem risco de colisão
com objetos e pessoas.

Secretaria de mobilidade urbana

Tornar a cidade mais acessível
Adequação dos cruzamentos
Melhorar a sinalização geral

Execução

crianças
adultos
idosos

Cidadania

não se aplica

Médio (2 - 4 anos)



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Levantamento Planialtimétrico das Avenidas São Paulo, Herval, Duque de Caxias e
Paraná, entre as Avenidas Tiradentes e Colombo a partir da Ata de Registro de Preços
261/2021. Elaboração de Edital de Licitação para registro de preços de serviços de
acessibilidade, com execução sob demanda.

-Levantamento Planialtimétrico das Avenidas São Paulo, Herval, Duque de Caxias e
Paraná, entre as Avenidas Tiradentes e Colombo a partir da Ata de Registro de Preços
261/2021 para embasar a elaboração de projeto de acessibilidade nos principais
cruzamentos viários da região central da cidade. 
-Elaboração de edital de licitação de registro de preços para contratação de serviços de
topografia para levantamento de cruzamentos viários e vias, em locais indicados no
Plano de Mobilidade Urbana e/ou sob demanda da população.
- Licitação de serviços de acessibilidade e execução das ações planejadas.

-Realizar a readequação das rampas metálicas do centro da cidade
-Realizar a readequação de acessiblidade em diversos locais da cidade

Licitar os serviços e iniciar as obras

N/A 01/2022 N/A

Ações pontuais de
microacessibilidade

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

Uma cidade boa para a primeira infância é uma cidade boa para
todos. As gestantes, crianças de até 6 anos e seus cuidadores
também devem ser incluídos no processo de planejamento da
cidade. Uma cidade que pensa nesse público é uma cidade mais
inclusiva. Além disso, os investimentos no desenvolvimento infantil,
em especial na primeira infância, proporcionam retornos
exponenciais para a construção de uma cidade mais justa, igualitária
e próspera. Esse projeto de pesquisa e sistematização dedados visa
fornecer informações para o planejamento futuro da cidade de
Maringá e a tomada de decisão tanto da gestão, quanto daqueles que
planejam e projetam os espaços. Busca também inserir as crianças
no processo de participação do planejamento da cidade e dos
espaços em que vivem.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Primeira Infância |

Cidade Planejada para a
Primeira Infância

Cidadania

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

Trazer o planejamento para a primeira infância para a discussão,
inserindo a temática no planejamento urbano e nas legislações
urbanísticas;
Promover integração entre ações de outras secretarias que
atendam ao mesmo público-alvo;
Tornar a cidade mais acessível e inclusiva para a primeira
infância e seus cuidadores;
Sistematizar boas práticas e soluções que atendam ao público-
alvo



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Cidade Planejada para a Primeira
Infância
Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Em andamento.

Levantamento de informações sobre a primeira infância em Maringá, espaços
destinados a esse público, projetos e ações realizadas ou em realização nas
secretarias municipais;
Metodologia de investigação conforme eixos indicados pela rede Urban 95;
Análise, sistematização e proposição de diretrizes para planejamento da cidade para
a primeira infância.

Trazer a questão do planejamento para a primeira infância, e a cidades sob a
perspectiva dos 95 cm para a discussão, inserindo a temática no planejamento
urbano;
Coletar dados e produzir informações para o planejamento da cidade para a primeira
infância;
Avaliar as ações e os espaços que foram realizadas nos últimos anos sob a ótica da
primeira infância;
Integrar o planejamento para que a vivência da cidade inclua a criança e os seus
cuidadores.
Elaborar diretrizes de planejamento e desenho urbano para Maringá, considerando
uma cidade projetada para a primeira infância 

Inserir a discussão da cidade de 95 cm permanentemente no planejamento urbano;
Integração de ações da gestão municipal;
Promover ações de participação da primeira infância no processo da gestão e
construção da cidade.

31/01/2022



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Curto (1 ano)

A fim de proporcionar atividades culturais para o Município de
Maringá, o Projeto "Mobiliza Maringá" tem como objetivo
disponibilizar atividades teatrais para alunos das escolas
municipais e atividades de Stand-Up para alunos das escolas
estaduais.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Primeira Infância |

Mobiliza Maringá

Cidadania

Secretaria de Assistência Social

Ampliação de conhecimento das crianças por meio de
atividades culturais
Melhoria da saúde mental através das atividades ofertadas
Instigar a criatividade 



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Prevenção nas Escolas Municipais e Colégios Estaduais

As ações de conscientização e informação serão realizadas atraves de teatro para
crianças dos 5° anos das Escolas Municipais; roda de conversas e stand up para jovens
e adolescentes dos 6°anos ao ensino médio dos Colégios Estaduais .

Os resultados,metas e objetivos foram ultrapassados positivamente, pois a meta
estipulada era de 2 mil crianças, mas foram alcançadas 2840, entre crianças, jovens e
adolescentes.

Fazer a manutenção da meta estabelecida e supera-lá se possível.

 R$  80.000,00
Secretaria de Educação

Núcleo Regional de
Educação

N/A

Mobiliza Maringá

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças

Execução

Médio (2 - 4 anos)

O Município de Maringá visa um melhor atendimento no setor
educacional, a partir disso, será realizada, no ano de 2022 a
licitação para a construção de mais dois CMEIS  - Centro
Municipal de Educação Infantil, sendo um CMEI localizado no
Bairro Irajá e outro CMEI no Bairro Monte Rei, além das
reformas, melhorias e ampliações que estão sendo realizadas
nos demais CMEIS do Município.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

Aumento do número de crianças nos CMEIS
Facilitar o acesso dos alunos dos bairros aos CMEIS
Ampliar o conhecimento dos alunos da educação infantil

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Primeira Infância |

Obras CMEIS

Cidadania

Secretaria de Obras Públicas



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Obras CMEIS

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

Execução dos CMEIS aumentando o número de vagas.

Inicialmente foi realizada a contratação dos projetos de arquitetura, complementares e
orçamento a fim de viabilizar o processo licitatório. Diante isso, realizou-se a fiscalização
da contratação pela equipe técnica da SEMOP e posteriormente realizada a montagem
de projeto básico. Após isso, o processo foi encaminhado para a licitação para os
demais trâmites. A próxima etapa será a execução e fiscalização da obra.

Ambas as obras estão em fase de licitação. 

*PROJETO EM ANDAMENTO

Início da execução das obras e fiscalização.

Aproximadamente
R$  28.5 milhões

N/A 10/03/2022 2024



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos 
Idosos

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A Rodoviária Ver. Dr. Jamil Josepetti foi inaugurada em 1998,
na Cidade de Maringá. Há a proposta de reforma do espaço,
visando a melhorias no local, como novos acessos de ônibus e
de pedestres, melhorando o fluxo de veículos, inclusão de um
novo terminal metropolitano, mudanças no sistema de
embarque e desembarque, inclusão de serviços digitais,
melhorias nos guichês das companhias, dentre outras
melhorias. As obras de reforma haviam sido iniciadas em 2021,
contudo a empresa vencedora da licitação abandonou as
obras. Para tanto, foi necessário o rompimento de contrato
inicial e a contratação da próxima empresa habilitada no
processo licitatório e, com isso, foi possível a retomada das
obras da rodoviária.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Mobilidade |

Obras da Rodoviária

Cidadania

Secretaria de Obras Públicas

Melhorias na mobilidade de Maringá
Melhorias na acessibilidade e conforto do espaço
Agilidade na prestação dos serviços
Melhorias no fluxo do local

2º



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

-Retomada das obras de Reforma da Rodoviária

A meta se trata de uma retomada de obras. Atualmente encontra-se em fase de
execução de obra.

A execução da Reforma da Rodoviária encontra-se em andamento

Inauguração da Obra

R$ 10.841.257,43 03/2022

Obras da Rodoviária

N/A N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Execução

Médio (2 - 4 anos)

A solução para os constantes congestionamentos no
cruzamento da PR-317 e BR-376 é a construção do viaduto no,
popularmente conhecido como, Trevo Catuai e a duplicação da
Av. João Pereira. Para tanto, o Município desenvolveu os
projetos necessários, efetuou o termo de cooperação técnica
com o Estado, para formalizar o compromisso de doação, fez
as devidas revisões junto ao DER e, após as definições de
projetos realizadas pela Secretaria de Obras Públicas, a
Secretaria de Urbanismo e Habitação procedeu com os
levantamentos e avaliações imobiliárias das faixas a serem
desapropriadas, tudo visando um início rápido das obras,
trazendo a solução ao trânsito no local.

Educação            Infraestrutura             Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

LINHA TEMÁTICA

Não se aplica

CO2 CO2

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

| Mobilidade |

Trevo Catuai

Cidadania

Secretaria de Obras Públicas
Secretaria de Urbanismo e Habitação

Melhoria no trânsito local
Melhoria no trânsito entre cidades
Diminuição de congestionamentos

1º



ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

-Doação de projetos para Início das Obras do Catuaí

Trevo Catuai

Doação de Projeto para melhorar o tráfego de acesso á Avenida Colombo pela BR376,
bem como no sentido Campo Mourão (PR317). Doação feita ao DER Paraná.

Projeto entregue ao DER

Execução da Obra

DER N/A 01/2022 N/A



GOVERNANCE
PILAR



"Governance", termo do inglês que
significa "Governança" está  fortemente
associado às questões de Transparência
das Informações, permitindo que as
pessoas internas e externas à determinada
instituição possam ter uma visão mais
ampla da mesma. É uma ferramenta que 
 auxilia combater os desvios de condutas
que possam ser praticados por parte de
atores públicos ou privados. Com isso,
cria-se um ambiente favorável para que a
instituição ganhe credibilidade e se
desenvolva de forma saudável e
duradoura.



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Não se aplica

CO2 CO2

Implantação do sistema informatizado no controle do
Estacionamento Rotativo (ESTAR) do município, modernizando
esse instrumento de gestão do trânsito. Com o sistema, busca-
se garantir um serviço com qualidade, comodidade e de fácil
acesso ao usuários, além de eliminar, quase totalmente, a
utilização de papel para o controle do uso das vagas.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Resultados esperados

Redução do custo de fiscalização do Estacionamento
Rotativo
Maior efetividade na fiscalização do Estacionamento
Rotativo

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Execução

| Governo Digital |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Informatização do ESTAR



PREFEITURA DA CIDADE

Informatização do ESTAR

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Informatização de 100% do sistema ESTAR

Projeto no início, sem resultados alcançados

- Abertura do Processo Licitatório nº 241/2022
- Solicitação de indicação de Dotação Orçamentária para prosseguimento do processo
- Envio do processo para SELOG/Diretoria de Licitações elaborar o edital e encaminhar a
PROGE
- Publicação do Edital
- Abertura da licitação
- Declaração da empresa vencedora
- Homologação e assinatura do contrato

Comerciantes da área de
abrangência do Estar N/A N/AR$ 2.806.365,60

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Governo Digital |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

ISS Tecnológico

O projeto "ISS tecnológico " tem como objetivo instituir
benefícios fiscais para as empresas prestadoras de serviços
que realizarem investimentos em pesquisa, desenvolvimento
tecnológico e de inovação no município de Maringá.

curto

Agência Maringá de Tecnologia e Inovação

Aumentar a geração de empregos
Incentivo a pesquisa e inovação
Proporcionar maior desenvolvimento tecnológico

Execução

não se aplica

Economia

não se aplica

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

SEFAZ 2013

Aplicação da Lei Complementar n. 975/2013 e Decreto Municipal n. 240/2014, via
Edital de Chamamento/Convocação para habilitação de empresas interessadas em
apresentar projetos que atendem os requisitos necessários ao projeto ISS
Tecnológico, respeitando as seguintes etapas: 
-Enquadramento da empresa nos requisitos necessários; 
-preenchimento do formulário;
-coleta de documentos; 
-apresentação e protocolo das propostas; 
-aprovação ou indeferimento das propostas apresentadas.

Participação de 30 empresas prestadoras de serviço (diversos segmentos),
estabelecidas no Município de Maringá; Alcançou-se o aumento na geração de
empregos, que saltou de 1.898 para 2.093, gerando assim, a projeção de 195 novos
empregos; Projeção no aumento do faturamento

Ampliar o número de empresas participantes de modo a atingir o limite do valor do
incentivo estabelecido pelo Município de Maringá (R$ 2.000.00,000), bem como o
aumento da geração de empregos.

-Enquadramento da empresa nos requisitos necessários
-Preenchimento do formulário e coleta de documentos
-Apresentação e protocolo das propostas
-Aprovação ou indeferimento das propostas apresentadas

Projeto ContínuoN/A

ISS Tecnológico



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Governo Digital |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Novo Sistema de Gestão
Pública
A Prefeitura do Município de Maringá para manter os
atendimentos presenciais e on-line, interno e externo,
pagamentos de fornecedores e controles de infraestruturas,
taxas e dívidas, necessita de um sistema de Gestão Pública em
contínua atualização e em conformidade com a Lei. Sem tais
sistemas, a prefeitura não conseguiria arrecadar tributos,
pagar fornecedores, controlar frota de veículos, entre outros;
deixando a população sem amparo, a administração sem
infraestrutura e também sem conseguir prestar contas com os
governos estaduais e federais.

Médio (2 a 4 anos)

Secretaria da Fazenda

 Garantir a qualidade e excelência nos serviços prestados
aos cidadãos maringaenses;
 Aplicar a legislação vigente municipal, estadual e federal.

Em execução

Interno

Governo Digital

Não se aplica



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2022R$ 6.373.000,00

Licitar o sistema de gestão pública.

Atualmente está sendo elaborada a minuta de edital para licitação. 

- Serão realizados todos os trâmites da licitação e a assinatura do contrato com empresa
especializada para implantação de sistema Web específico para gestão pública;
- Em até seis meses a empresa contratada implantará todos os módulos do software
solicitado, bem como efetuar a conversão dos dados e instalação dos mesmos. 
- Treinamento dos servidores/usuários de cada módulo. 
- Manutenção, suporte e licença de uso e provimento do datacenter (hospedagem) que
foi definido para 18 meses. 
- Customização de algum módulo, caso seja necessário.

- Implantação do software de gestão pública

Novo Sistema de Gestão Pública

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

GAPRE, GCAL, SEGOV, CMM
E GOOF



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Redução

CO2 CO2

A implantação do SEI visa garantir mais celeridade e
transparência aos processos que tramitam na prefeitura, além
da economia de papel. O sistema permite a integração digital
das secretarias da prefeitura, facilitando a comunicação e
agilizando o fluxo de processos, possibilitando a assinatura
dos documentos por meio de login, a padronização dos textos
e documentos, o acompanhamento remoto e o controle de
prazos. 
O login e senha estão sendo disponibilizados de forma
gradativa, inicialmente para servidores públicos, conforme
demanda de tramitação de processos.

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo
Secretaria de Governo

Resultados esperados
Redução de tempo e custo dos procedimentos internos
Transparência nas informações dos processos

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Execução

| Governo Digital |

Sistema Eletrônico
de Informação (SEI)

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



PREFEITURA DA CIDADE

Sistema Eletrônico de Informação (SEI)

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- 50% dos processos parametrizados no SEI na Prefeitura de Maringá, ao final de 2022

N/A

Secretarias Municipais N/A N/AN/A

- Implantação do SEI na totalidade dos processos das PMM

- Virada de Chave Interna” - Todos os processos internos deverão tramitar
eletronicamente via SEI. Os processos que iniciaram em meio físico antes de 07/02/2022
deverão terminar e meio físico
- Iniciar o Processo Eletrônico de Convênios na Prefeitura de Maringá , gerando maior
controle, celeridade e transparência
- Virada de Chave Externa” - Todos os processos externos deverão iniciar por meio de
Peticionamento Eletrônico via SEI. Os processos que iniciaram em meio físico antes de
07/02/2022
-  Iniciar Campanha Maringá ON do Governo Digital por meio do SEI para usuário
externo facilitando assim a disponibilização de serviços online entre o cidadão e a PMM
- Iniciar Campanha Maringá ON com as classes profissionais: contadores, arquitetos,
engenheiros, MP, Associações, Sindicatos dentre outros para mostrar a transformação
de Governo Digital por meio do SEI
- Iniciar o Processo Eletrônico de Licitação na Prefeitura de Maringá , gerando maior
controle, celeridade e transparência
- Iniciar Endomarkting do Governo Digital por meio do SEI através de Banners, folders,
materias com o objetivo de disseminar a transformação digital na PMM
- Ter incluído o Aeroporto no SEI
- Ter iniciado o Plano de Integridade da Compliance PMM
- Ter Iniciado o Processo Eletrônico de Auditoria PMM



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Governo Digital |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Tramitação eletrônica das Leis
de Planejamento Orçamentário

    Migrar para o processo eletrônico é optar pela redução da
utilização do papel para a impressão e reduzir custos, desde o
papel até  equipamentos. Além disso, a padronização dos
procedimentos facilitam as tramitações, pois geram uma base
de conhecimento que proporciona organização do trabalho,
segurança na informação gerada e propicia o registro da
movimentação em tempo real. A adoção destes procedimentos
busca a eficiência da instituição na prestação do serviço
público.

Secretaria da Fazenda

Realizar a trâmitação eletrônica das leis do planejamento
orçamentário;
reduzir o consumo de papel, 
reduzir o tempo de trâmite do processo.

Concluído

Não se Aplica

Economia

Curto (1 ano)

Não se aplica



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022 02/05/2022N/A

    Verificar outros processos que poderão ser tramitados eletronicamente e buscar novas
formas de economia para outras despesas públicas.

Ambas as metas foram alcançadas.

- Realizou-se a descrição as etapas da tramitação das Leis de Planejamento
Orçamentário e foi elaborada a base de conhecimento com as informações importantes
deste processo (setores pelos quais ele tramita, quem inicia e quais documentos são
necessários), construindo-se um fluxograma deste processo. 
    Após, foram incluídos no sistema eletrônico, os documentos modelos que serão
utilizados na elaboração das Leis.

- Tramitação eletrônica da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023
- Tramitação eletrônica da Lei Orçamentária Anual - LOA 2023

Tramitação eletrônica das Leis de
Planejamento Orçamentário

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

GAPRE, GCAL, SEGOV, CMM
E GOOF



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos

Médio (2 - 4 anos)

Não se aplica

CO2 CO2

Utilização do Aeroporto Regional de Maringá como ponto
estratégico para o desenvolvimento econômico da cidade,
levantando indicadores logístico e desenvolvendo um
aeroporto indústria, atraindo empresas de comércio eletrônico
(e-commerce) e de outros setores da economia que possam se
beneficiar com a expansão do eixo logístico aeroportuário de
Maringá.

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo

Resultados esperados

Fortalecimento da economia regional
Atração de investidores para Maringá

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Desenvolvimento da ideia

| Maringá Inova |

Hub Logístico de Maringá

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Circuito Metropolitano
de Cicloturismo

O Circuito Metropolitano de Cicloturismo busca unir os
municípios conurbados através do turismo, lazer e saúde além
de arrecadar alimentos para o Provopar. Com isso, promover a
qualidade de vida e bem estar através de atividades esportivas.

Curto

Secretaria de Assuntos Metropolitanos

Ampliar o conhecimento da região por meio do
cicloturismo
Fortalecer o turismo
Arrecadar alimentos

Execução

Adultos

Economia

Não se aplica

| Maringá Turística |



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Amusep N/A

As ações planejadas acontecem por meio de reuniões, e em busca de parceiros,
visto que o evento é 100% de recurso privado.

Arrecadação de alimentos, promovemos conhecer a região através  do turismo entre os
municípios.

Realizar o projeto duas vezes ao ano.

- Divulgar o evento
-Aumentar o número de participantes
-Aumentar o número de arrecadação de alimentos 

Projeto contínuo N/A

Circuito Metropolitano
de Cicloturismo



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto (1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

O projeto de sinalização turística tem como objetivo a reforma da placa
de sinalização localizada em frente a Catedral e a implantação de 20
totens informativos nos pontos turísticos da cidade, sendo eles:
Catedral Metropolitana, Praça Deputado Renato Celidônio, Eixo
Monumental, Parque do Ingá, Cine Teatro Plaza Maringá, Vila Olímpica,
Mural Artístico do Colégio Santa Cruz - Eder Portalha, Capela Santa
Cruz, Monumento ao Pioneiro - Praça 7 de Setembro, Gruta Nossa
Senhora de Lourdes, Bosque das Grevíleas, Teatro Calil Haddad, Parque
do Japão, Paróquia e Santuário Santa Rita de Cássia, Mesquita Maringá,
Bosque 2, Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, Teatro
Reviver Magó - Praça todos os Santos, Capela Madre Paulina , Templo
Budista Jodoshu Nippakuji, Parque Alfredo Werner Nyffeler.
Através da Secretaria de Obras públicas, já foi realizado o
encaminhamento de processo para licitação e publicação do edital.

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo
Secretaria de Obras Públicas

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Execução

| Maringá Turística |

Sinalização Turística

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Ampliar o conhecimento da população local e dos turistas
quanto aos pontos turísticos da cidade
Melhorar a sinalização turística maringaense 



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

10/03/2022R$ 296.684,94

Implantação da sinalização.

*Projeto em andamento, atualmente em fase de licitação.

Os projetos arquitetônicos, complementares foram orçados, elaborou-se o projeto básico
e encaminhou-se o processo à licitação. Posteriormente, as sinalizações serão
instaladas.

Implementar a sinalização turística.

Sinalização Turística

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

União



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

Não se aplica

CO2 CO2

Os procedimentos para aprovação de projetos foram
informatizados, permitindo o trâmite e a emissão de
documentos digitais. 
Os trâmites dos processos podem ser acompanhados pela
internet sem precisar ir até o Paço Municipal. O que também
tornou o processo mais transparente e justo. Com a
implantação do Agiliza Obras houve uma redução considerável
do tempo de análise dos processos que, atualmente, é de 15
dias para alvarás e 20 dias para certidões de conclusão de
edificação. Além da informatização do sistema, pretende-se,
ainda, reduzir tempo e custo nos procedimentos internos e
melhorar a qualidade nas análises de projeto.

Secretaria de Urbanismo e Habitação

Resultados esperados

Redução de tempo e custo dos procedimentos internos

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Economia

Execução

| Maringá Agiliza |

Agiliza Obras

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



PREFEITURA DA CIDADE

Agiliza Obras

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Não há N/A

- Levantamento quantitativo de entrada e saída de processos;
- Identificar as problemáticas das análises e comparar com o quantitativo levantado; 
- Quantificar a entrada de reanálises e identificar as problemáticas; 
- Propor soluções para otimizar as análises considerando o corpo técnico existente e
material (equipamentos) existentes na diretoria;
- Aplicar as soluções adotadas e verificar sua efetividade e resultados.

Parcialmente, ainda há muitas melhorias nos procedimentos de análises a serem feitos.
Criamos uma comissão interna de análise, através da portaria 009/2021 para estudar
como melhorar os procedimentos internos.
Em 2022, foram emitidos cerca de 9 mil documentos de licenciamento de edificações e
analisados cerca de 14 mil processos.

Continuar as melhorias e propor novas soluções.

- Redução de 25% no tempo de análise (10 dias)

N/AN/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Maringá Agiliza |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Rede SIM
A Redesim é uma rede de sistemas informatizados necessários
para registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito
da União como dos Estados e Municípios. desta forma, tem-se
como objetivo permitir a padronização dos procedimentos, o
aumento da transparência e a redução dos custos e dos prazos
de abertura de empresas. Pretende-se mais agilidade e
economia ao contribuinte que busca se cadastrar.

Secretaria da Fazenda

celeridade dos processos

Não se aplica

Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Economia

Concluído



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

001/01/2022 05/10/2022N/A

Outras secretarias municipais pretendem incluir seus procedimento na integração, como
ocorre com a Secretaria Municipal de Saúde (integração da renovação sanitária) e o
Instituto Ambiental de Maringá, (dispensa de licenciamento ambiental). 

- Emissão automatizada de inclusão e alteração cadastral, vinculada como Jucepar. 

- Adequação dos sistemas eletrônicos para atender a integração necessária aos
processos.

- Integrar os sistemas

Rede Sim

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

SEBRAE, JUCEPAR,
ELOTECH E  AMITECH



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Maringá Agiliza |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Renovação Automática de
licenças de publicidade

Nos últimos anos a Prefeitura de Maringá, especialmente a
SEFAZ – Secretaria de Fazenda, vem buscando meios de
desburocratizar e agilizar a tramitação de processos. Logo, a
renovação automática das licenças de publicidade e o
lançamento de taxas correspondentes, contribui com esse
processo.

Secretaria da Fazenda

Desburocratização do serviço de renovação de licença de
publicidade;
Revisão da lei regulamentadora.

Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Economia

Concluído

Não se aplica



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022 12/09/2022N/A

Organizar e adequar o mobiliário urbano e evitar a poluição visual.

Projeto de Lei nº 11512/2022.

- Pesquisa de leis e portarias correlatas, bem como de reinvindicações dos cidadãos
interessados.

- Publicação de lei que permite a renovação anual automática da licença de publicidade.

Renovação Automática de licenças de
publicidade

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Diretoria tributária



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Controle |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Auditoria: Execução do
Plano Anual

O presente projeto permite o aperfeiçoamento e a melhoria dos
processos internos da Prefeitura Municipal de Maringá, com a
realização de auditoria em casos específicos passíveis de
irregularidades, protegendo a gestão municipal de
procedimentos administrativos e a conformidade com as
legislações e órgãos de Controle Externo.

Curto

COMPLIANCE

Execução

não se aplica

Legislação e transparência

Não se aplica

Aperfeiçoar os processos internos de auditoria
Garantir conformidade e eficiência da gestão pública
Municipal



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

Continuação na realização de Auditorias na Administração Pública Municipal.

-Atualização e revisão do Manual de Auditoria Interna;
-Desenvolvimento de Indicadores de Gestão de Auditoria Interna;
-Realização de Auditorias e Monitoramento de processos;
-Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2023

-Revisão/Atualiazação do Manual de Auditoria Interna
-Desenvolvimento de Indicadores de Gestão de Auditoria Interna
-Auditorias em diversos processos da Administração Pública Municipal
-Monitoramento e recomendações
-Acompanhamento de contratações diretas
-Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2023
-

01/2022 12/2022

Metas

Prefeitura Municipal
e suas Secretarias. 

-O Manual de Auditoria Interna da Prefeitura Municipal de Maringá foi atualizado.
-Desenvolvimento de indicadores de gestão de auditoria interna;
-Foram concluídas duas auditorias que trouxeram benefícios para a Prefeitura de Maringá.

Auditoria: Execução do Plano Anual



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Controle |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Cidadania e o controle social

Visa ampliar a participação da Sociedade (Comunidade
Externa, Órgãos de Controle Externo e Cidadãos em Geral) nas
atividades da Prefeitura de Maringá, atuando em conjunto com
a Administração Pública visando a melhorias da prestação de
serviços e gastos públicos.

Curto

COMPLIANCE

Execução

adultos

Legislação e transparência

Não se aplica

Aperfeiçoar o controle social e a cidadania na Prefeitura de
Maringá
Aperfeiçoar a prestação de serviços e a fiscalização dos
gastos públicos.



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

Implementação das diretrizes de Governo Aberto

-Promover a capacitação de 02 (dois) Conselhos Municipais de Políticas Públicas;
-Promover um evento com a Sociedade Civil organizada para definição de diretrizes e
compromissos de Governo Aberto.

-Promover a capacitação para 2 (dois) Conselhos Municipais (obrigatórios) de Políticas
Públicas
-Promover 1 (um) evento com a sociedade civil organizada para definição de diretrizes e
compromissos de Governo Aberto

01/2022 N/A

Cidadania e o controle social 

Metas

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Articulações|

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Convênios/ Parcerias para ofertar
curso de capacitação aos servidores
e munícipes

O projeto tem como objetivo ofertar gratuitamente a todos os
servidores e munícipes cursos e treinamentos mediante
convênios e parcerias com outros entes e órgãos federativos.

Curto

SEGEP

Execução

adultos

Parcerias

Não se aplica

Aprimorar o conhecimento do servidor
Melhorar no desenvolvimento do servidor
Aprimorar na prestação de serviços destinados aos munícipes



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Incremento constante de parcerias

-Efetivação de vários contatos com diversos órgãos via telefone, e-mail e outros canais

-Firmar convênios e parcerias de entidades no ano de 2022

10/03/2022 31/12/2022

Metas

Foram firmados 3 convênios que proporcionaram cursos de capacitação aos servidores. 

TCE-PR – TRIBUNAL DE
CONTAS DO PARANÁ,

JUSTIÇA RESTAURATIVA
(UEM, TCE/RS e OUTROS)

Convênios/ Parcerias para ofertar curso de
capacitação aos servidores e munícipes

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Controle |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Fomentar o Controle interno e
o Compliance em Maringá e
região 
O projeto tem como objetivo o fortalecimento do papel da
Controladoria na região Noroeste do Paraná, bem como em
face aos Órgãos de Controle Externo. 
Além disso, todas as Controladorias são beneficiadas com a
troca de experiências entre os Controladores visando
melhorias para todos os cidadãos.

Curto

COMPLIANCE

Execução

adultos

Legislação e transparência

Não se aplica

Fortalecer os órgãos de controle interno da região de Maringá
Estimular a criação da Câmara Técnica de Controladoria na
AMUSEP (Associação dos Municípios do Setentrião
Paranaense)



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

Continuação na participação das reuniões temáticas da AMUSEP/Câmara Técnica de
Controladoria.

-Articulação e alinhamento com a AMUSEP e Controladores do Setentrião Paranaense;
-Realização de evento para criação da Câmara Técnica pela AMUSEP;
-Participação em reuniões da AMUSEP/da Câmara Técnica de Controladoria.

-Realização de um evento para encontro de gestores públicos da área da Controladoria
-Criação de uma Câmara Técnica para estreitamento da relação entre os Controladores
da Região da AMUSEP
-Participar de 5 (cinco) reuaniões da Câmara Técnica de Controladoria da AMUSEP

01/2022 12/2022

Metas

AMUSEP 

Fomentar o Controle interno e o
Compliance em Maringá e região 

-Criação da Câmara Técnica de Controladoria da AMUSEP 
-Participação de reuniões temáticas da AMUSEP/Câmara Técnica de Controladoria



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Controle |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Programa de Integridade e
Compliance

O Projeto "Implantação do Programa de Integridade e
Compliance" tem como objetivo a prevenção, detecção e
remediação de práticas de corrupção, fraudes, subornos,
irregularidades e desvios éticos e de conduta, contribuindo
para a melhoria da gestão pública e o aperfeiçoamento das
políticas públicas, incentivando a transparência, o controle e a
participação social.

Curto

COMPLIANCE

Execução

adultos

Legislação e transparência

Não se aplica

Proporcionar um ambiente de integridade na administração
pública
Que o Poder Público apresente os resultados esperados pela
população de forma integral, democrática e eficiente,
mantendo-se focado no atendimento do interesse público e
prevenção à corrupção.



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Todas as secretarias N/A

Elaboração do Plano de Integridade

Nomeação e capacitação de Servidores Municipais para atuar em conjunto com a
Secretaria de Compliance e Controle como Agentes de Compliance para elaboração do
Plano de Integridade de cada Secretaria.

-Elaboração de Políticas internas de integridade já foram elaboradas e estão em fase de
aprovação pela Alta Administração. 
-Sensibilização dos Secretários para entenderem a importância do apoio ao Programa, e
assinatura de termo de compromisso foram assinados, bem como elaboração de dois
agentes de Compliance de cada Secretaria por meio de Portaria. 
-Treinamentos e Workshops aos agentes de Compliance também já foram ministrados.
Sensibilização de todos os servidores de cada Secretaria estão se realizando também. 
-Instauração do Canal de Denúncias  para irregularidades ligadas à corrupção, a
elaboração do Plano de Integridade por cada Secretaria pelos agentes de Compliance,
bem como Código de Conduta para cada Secretaria.

-Realizar a nomeção de 2 Servidores por Secretaria para atuarem como Agentes de
Compliance
-Realizar treinamento e capacitação dos agentes
-Avaliação dos planos de integridade
-Publicação de, pelo menos, quatorze (14) Planos de Integridade validados pelos
Secretários Municipais

02/2021 N/A

Programa de Integridade e
Compliance



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Articulações|

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Intercâmbio e Cooperação
entre Secretarias Municipais

A fim de promover treinamentos e capacitações para aprimorar
as ações desenvolvidas pelos Órgãos da Prefeitura Municipal
de Maringá. A realização de treinamentos e capacitações aos
Servidores Municipais possui grande relevância nos dias
atuais, tendo em vista que novos atos normativos estão
sempre em constante atualização e, portanto, os Servidores
Públicos também precisam estar atualizados.

Curto

COMPLIANCE

Execução

adultos

Parcerias

Não se aplica

Aprimorar os treinamentos e capacitações dos servidores
Atualizar os servidores dos atos normativos
Ampliar seus conhecimentos para assim melhorar o
desenvolvimento profissional 



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

SEGEP
SEFAZ N/A

Promover mais treinamentos a cada ano sobre temas considerados relevantes para os
Servidores Públicos.

Os objetivos iniciais que eram a capacitação e treinamento dos Servidores Municipais
sobre temas atualizados envolvendo a Administração Pública foi alcançado com o
indicador de 6 (seis) treinamentos realizados em temas variados.

-Alinhamento com outras Secretarias interessadas, quais foram SEFAZ e SEGEP.
-Definição dos temas com base em riscos e demandas/necessidades das Secretarias
-Elaboração de um cronograma com indicação de público-alvo
-Convocação e realização dos treinamentos/capacitações.

-Realizar reunião de alinhamento e planejamento
-Promover treinamentos e capacitações com os servidores municipais

01/2022 12/2022

Intercâmbio e Cooperação
entre Secretarias Municipais



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Articulações |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Participação em programas e ações
coletivas de promoção a integridade
e prevenção a corrupção

O projeto de participação em programas e ações coletivas de
promoção da integridade e prevencão à corrupção tem como
justificativa o aprimoramento das atividades desenvolvidas
dentro da Administração Pública além de dar visibilidade para
as boas práticas da Prefeitura de Maringá sobre o tema. 

Curto

COMPLIANCE

Execução

não se aplica

Parcerias

Não se aplica

Aprimorar as ações desenvolvidas internamente e trocar
experiências com os demais participantes, visando a melhoria
das atividades e da prestação dos serviços públicos.



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

A adesão ao CONACI foi concluída e as ações estão acontecendo conforme o
agendamento e disponibilidade de realização.

-Adesão ao Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI
-Participação em 05 (cinco) eventos e ações do CONACI

-Realizar a filiação ao Conselho Nacional de Controle Interno
-Participação em cinco (5) eventos e ações do CONACI

01/2022 12/2022

Metas

Conselho Nacional
de Controle Interno

- CONACI

-A adesão ao CONACI foi concluída e as ações estão acontecendo conforme o
agendamento e disponibilidade de realização.

Participação em programas e ações coletivas
de promoção a integridade e prevenção a
corrupção



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Articulações

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

PPP de iluminação Pública
O projeto PPP de iluminação pública visa desenvolver parceria
público-privada (PPP) para a implantação de iluminação
pública inteligente no Município de Maringá, visando um maior
custo-benefício potencial da PPP em relação a outras
modalidades de contratação.

Secretaria da Governo

Valorização dos espaços públicos, do patrimônio histórico
e cultural do Município;
Maior eficiência do uso de recursos públicos por meio da
redução do custo de energia;
Maior preocupação com aspectos socioambientais no
processo de substituição de luminárias;

Não se aplica

Não se aplica

Médio (2-4 anos)

Parcerias

Execução

Certificações e Selos



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2019 N/AR$ 563.710,00

Melhoria na qualidade da iluminação nas vias de circulação pública, inibindo a prática de
atos de violência e melhorando a percepção de segurança da população.

- Entrega de 05, dos 11 produtos contratados junto à FIPE, e início do processo de
consulta pública para a implantação da PPP de iluminação pública no Município 

- - Fase preliminar (diagnóstico, modelagem técnica, modelagem econômica, modelagem
jurídica e minuta do edital).
- Consulta e audiência pública.
- Fase final (Avaliação das contribuições, revisão das modelagens, publicação do edital e
minutas).

- Produção de 11 produtos através da assessoria contratada FIPE
-Realizar a alteração do marco regulatório de PPP do Município
-Aprovação na Câmara de Lei que permite que os serviços de iluminação pública sejam
mediante PPP
-Submissão da minuta do edital à consulta pública
-Reduzir o custo de energia gasto com iluminação pública, com a troca das lâmpadas de
iluminação pública por LED

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

GIZ / FELICITY
Fundação Instituto de

Pesquisas Econômicas
(FIPE)

PPP de iluminação Pública



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Dinamização de Recursos|

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Contabilidade de Custos

A contabilidade de custos é exigida pela Lei 4.320/64 e Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC
TSP 34 que entrará em vigor em janeiro de 2024. Além da
exigência legal a implantação da contabilidade de custos na
prefeitura aprimorará a geração de informações contábeis para
tomada de decisões e transparência, contribuindo para
melhoria do gasto público.

Secretaria da Fazenda

Implantar a contabilidade de custos para otimização do uso
dos recursos públicos, por meio de informações sobre os
serviços prestados e produtos produzidos. 
Produzir de relatórios de custos por regime de
competência. 
Melhorar a fase de monitoramento dos gastos públicos
promovendo informações gerenciais e maior transparência.  

Interno

Médio ( 2 a 4 anos)

Economia

Em execução

Não se aplica



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022 Projeto contínuoN/A

Integração com o sistema de Almoxarifado e Patrimônio e, posteriormente, a 
 automatização. Após, implantação nos Servios de Saúde, Assistência Social, Limpeza
Pública, Iluminação Pública, etc.

- As informações sobre folha de pagamento e demais serviços de terceiros do ano de
2019 foram alimentadas no sistema de custos.

Para desenvolver a implantação da contabilidade de custos da prefeitura serão firmadas
parcerias com outros órgãos públicos que estejam desenvolvendo sistemas que
atendam os requisitos das normativas sobre contabilidade custos. Além disso, será
realizada pesquisa sobre os sistemas de apuração de custos gerenciais usados por
outros órgãos públicos, para que seja possível aprimorar o uso gerencial das
informações contábeis. 
O processo de desenvolvimento do sistema de custos priorizará a integração
automatizada sem intervenção humana dos sistemas e normatização dos
procedimentos, treinamento das equipes, obrigatoriedade da inserção das informações
de custos e divulgação em tempo real no portal da transparência.     

- Implantação na secretaria de educação

Contabilidade de Custos

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Governo  do Estado do Paraná 
e SEDUC



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Dinamização de Recursos|

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Inventário Gratuito de
Computadores

O projeto visa utilizar de coleta de dados utilizando princípios
Business Intelligence para  tomadas de decisão referentes às
compras de computadores para o Município. 

curto

Secretaria de Logística e Compras

Aumentar a eficiência, economicidade e planejamento para
a manutenção dos computadores do município.

execução

não se aplica

Economia 

não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

AMTECH 01/01/2022

 O projeto possui as seguintes ações e prazos:
Migração do sistema e banco de dados para um ambiente seguro, com ajuda do CTI
(01/06/2022)
-Utilização dos dados coletados até o momento para a nova licitação de computadores
(31/07/2022)
-Instalação do agente de inventário nos computadores da rede municipal (31/12/2022)
-Utilização dos dados coletados para a otimização das aquisições de computadores e
suprimentos para manutenção (31/12/2022)

As ações se encontram alinhadas com o cronograma

Continua utilização da ferramenta para planejamento das ações englobadas nesse
projeto

- Migração do sistema e banco de dados para um ambiente seguro
-Utilização dos dados coletados até o momento para a nova licitação de computadores
-Instalação do agente de inventário nos computadores da rede municipal

31/12/2022N/A

Inventário Gratuito de
Computadores



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Dinamização de Recursos|

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Outsourcing de
Impressão

Atualmente os gastos e demandas referentes a impressões
(Impressoras, cartuchos, tonners e papel) ultrapassaram um
ponto em que se torna necessária a implementação de
terceirização das impressões para alcançar a economicidade e
eficiência nos procedimentos envolvendo a atividade de
impressão de documentos.

curto

Secretaria de Logística e Compras

Aumentar a eficiência, diminuir custos com insumos e
reduzir as impressões

execução

não se aplica

Economia

não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

01/01/2022

 O projeto possui as seguintes ações e prazos:
-Conclusão do Termo de Referência para a licitação do serviço de Outsourcing de
Impressão (28/02/2022)
-Licitação do Serviço (31/10/2022)
-Implantação do Contrato em todas as Secretarias (31/12/2022)

As ações se encontram alinhadas com o cronograma

Licitação do serviço e implantação do contrato em toda a rede Municipal

- Diminuir o número de afastamentos por doença
-Implantação do Outsourcing em todas as Secretarias

31/12/2022N/A

Outsourcing de Impressão

N/A



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Adultos
Idosos

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

O aplicativo 156 da Prefeitura de Maringá já está em
funcionamento e busca agilizar os serviços relacionados à
Ouvidoria Municipal. 

A Secretaria de Compliance e Controle realizará ações nos
bairros para fomentar a participação social e estimular o uso
do APP 156.

Secretaria de Compliance e Controle

Resultados esperados

Maior participação da população junto à prefeitura
Melhoria nos serviços prestados

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Prefeitura e o Cidadão |

APP 156

Legislação e Transparência

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Prefeitura e o cidadão |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Ouvidoria Itinerante

A realização do Projeto Ouvidoria Itinerante permite estreitar
as relações entre o Cidadão e os Usuários dos Serviços
Públicos com a Administração Pública. 
Verificar as demandas mais urgentes e encaminhá-las para as
pastas responsáveis aproximando a Prefeitura de Maringá aos
seus cidadãos.

Curto

COMPLIANCE

Execução

adultos

Legislação e transparência

Não se aplica

Desenvolver o projeto Ouvidoria Itinerante para potencializar
as ações da Ouvidoria-Geral de Maringá



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

N/A

Continuação do projeto e o desenvolvimento de mais ações de Ouvidoria Itinerante

-Promover 3 (três) ações nos bairros para fomentar a participação social e estimular o
uso do App 156.

-Promover 03 (três) ações nos bairros para fomentar a participação social e estimular o
uso do App 156.

01/2022 09/2022

Metas

Secretarias da
Prefeitura de

Maringá 

-Estreitamento da relação entre Cidadão e Prefeitura além da divulgação do App 156.

Ouvidoria Itinerante



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Prefeitura e o Cidadão |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Transparência Pública
A transparência pública está prevista na Constituição Federal,
sendo um princípio fundamental na gestão pública e consiste
na disponibilização de informações à sociedade pela ampla
divulgação, de forma rápida, compreensível, garantindo o
acesso aos dados públicos gerados e mantidos pela
Administração Pública. 
Nesse sentido, a ampliação da transparência promove a
participação da sociedade na melhoria do governo, no controle
dos gastos públicos e no aprimoramento das políticas
públicas, fortalecendo a confiança do cidadão frente a sua
capacidade de colaborar de forma ativa na melhoria das ações
governamentais que afetam diretamente sua vida.

Curto 

COMPLIANCE

Proporcionar ao cidadão informações com linguagem clara,
de fácil compreensão e fácil localização, de modo que a
sociedade seja mais participativa das atividades e ações da
Prefeitura.

Execução

adultos

Legislação e Transparência

Não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná - TCE-PR

Ministério Público Estadual -
MPE-PR

Observatório Social de Maringá -
OSM

 2015

a) Transparência Administrativa: Divulgação de informações administrativas atualizadas.
b) Transparência Financeira: Divulgação de informações financeiras atualizadas.
c) Transparência Passiva: Mecanismos e Ferramentas em que o ente público possibilita
o cidadão requerer informações de transparência passiva.
d) Boas práticas: Boas práticas relativas a informações de interesse direto dos cidadãos.
Divulgação de informações de utilidade pública atualizadas.
e) Usabilidade: Mecanismos que facilitem o acesso a informações por pessoas ou por
computadores.

R$ 2.653.515,78

- Nota 94,72 % no Índice de Transparência Pública do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná de 2021 (ITP/TCE-PR), segunda colocação no ranking das grandes cidades do
Estado atrás apenas da capital Curitiba.
100% de Transparência Pública sobre a Pandemia do Covid-19, índice promovido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Nota 9.88 na Escala Brasil Transparente - EBT promovida pela Controladoria-Geral da
União (CGU)

Implementação de Políticas de Dados Abertos (Governo Aberto).
Treinamentos de Transparência e Controle Social para Servidores
Participação da Semana da Inovação promovida pela AMTECH

Projeto Contínuo

Transparência Pública

-Avançar no índice de Transparência Pública do Tribunal de contas do PR
-Conquistar o alto índice de Transparência Pública na Escala Brasil Transparente e nota
alta no Índice de Transparência Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
-Formalizar o procedimento das solicitações de Acesso à Informação via E-sic
-Elaborar notas explicativas, divulgar e atualizar as informações, atualizar as legislações
-Desenvolver o aplicativo 156
-Desenvolver lista de espera CMEI e promover uma ouvidoria itinerante



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Legislação |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Acesso às Informações
e LGPD

O projeto tem como objetivo  a promoção da transparência e o
acesso à informação, a  fim de propiciar o controle social, uma
vez que permite à sociedade fiscalizar diretamente a
administração pública.
A adequação da Prefeitura de Maringá à Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) – Lei Federal n.  13.709/2018 alcançará o
objeto principal dessa Lei, que é proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

curto (6 meses)

COMPLIANCE

Garantir o acesso à informação para a população
Proteção dos direitos de liberdade e privacidade

Execução

adultos

Legislação e Transparência

Não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Todas as secretarias municipais
(administração direta)

09- 2022 03- 2023R$ 305.100,00

Conclusão do Mapeamento, com a respectiva análise dos pontos com fragilidades dentro
da estrutura administrativa e procedimental da Prefeitura de Maringá.

- A contratação de uma empresa especializada para realização dos Serviços de
adequação à LGPD; Nomeação de um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
e Publicação de um "Perguntas e Respostas Frequentes - FAQ" no site oficial da
Prefeitura de Maringá.

- Contratação de uma Consultoria especializada para realização da Adequação à Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
-Implementação de uma instância responsável na Prefeitura de Maringá para o tema
Proteção de Dados.

- Contratar uma empresa especializada na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
-Implementação de uma instância responsável na Prefeitura de Maringá para o tema
Proteção de Dados.

Acesso às Informações e LGPD



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Legislação |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Revisão da Lei de
criação da AMR

 A alteração da Lei AMR visa ampliar a regulação, o controle e
a fiscalização dos serviços públicos delegados e os operados
diretamente pelo Município, podendo estender sua
competência, quando necessário, em decorrência de norma
legal, regulamentar ou pactual. 

Curto (3 meses)

Agência Maringaense de Regulação

Reorganização da estrutura institucional da Agência
Maringaense de Regulação
Ampliar suas competências e estrutura de governança 

Execução

Adultos

Legislação e Transparência

Não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

-Procuradoria Municipal 
Secretaria de Gestão 01 - 2022

- Revisão das legislações referentes às agências reguladoras de serviços delegados
-Identificação de leis, normas, regulamentos, estruturas de governança e áreas de
atuação

N/A

- Alteração da Lei

Constante aperfeiçoamento e adequações a futuras exigências legais

-Aprovação da alteração de Lei

Revisão da Lei de criação da AMR

03 - 2022



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Legislação |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Código de Direitos, Garantias
e Obrigações do Contribuinte

Secretaria da Fazenda

 A elaboração do código de diretos, garantias e obrigações do
contribuinte tem por objetivo elaborar uma legislação
específica que possa assegurar ao contribuinte a ampla defesa
de seus direitos em relação ao processo administrativo fiscal.

Desta forma, pretende-se contribuir para o fortalecimento do
bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte,
aumentando a cooperação, o respeito e a parceria entre
ambos.

Melhorar a relação como contribuinte
Gerar conhecimento sobre os direitos e deveres perante ao
fisco

Legislação e Transparência

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

Execução

Adultos
Idosos



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022 Projeto contínuoN/A

Após a provação legislativa, serão adotadas as medidas necessárias para o
cumprimento das disposições da lei.

aprovação e publicação do código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte,

- Elaboração de projeto de lei pela Diretoria de Fiscalização - SEFAZ. 
- Encaminhamento ao núcleo de legislação da PROGE;
- Envio à Câmara de Vereadores.

- Assegurar ao contribuinte a ampla defesa de seus direitos.

Código de Direitos, Garantias e
Obrigações do Contribuinte

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Legislação |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Nova Lei de Licitações

Visa a adequação dos processos licitatórios à Lei N.º
14133/2021, que a partir do dia 01/04/2023 será de uso
obrigatório, sendo que a mesma revoga a Lei N.º 8666/1993.

curto

Secretaria de Logística e Compras

Aplicação da Lei N.º 14133/2021 em todos os atos.

execução

não se aplica

Legisliação e Transparência

não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

PROGE
SEGOV

COMPLIANCE
01/01/2022

O projeto possui as seguintes ações e prazos:
- Estudo e análise dos dispositivos que depende de regulamentação, em conjunto com
PROGE e COMPLIANCE (30/06/2022)
- Emissão de Decretos de regulamentação, a depender de PROGE/SEGOV e
COMPLIANCE (31/07/2022)
- Elaboração dos editais, atas e contratos, em conjunto com PROGE e COMPLIANCE
(30/09/2022)
- Aplicação da nova Lei N.º 14133/2021 em todos os atos (31/12/2022)
- Treinamento dos servidores da Diretoria de Licitações e Contratos (31/12/2022)

N/A

- Redução no número de afastamentos por doença
-Aplicar Lei nº14133/2021

Publicação da minuta do Decreto Municipal de regulamentação  da Lei Federal
14.133/21  pela PROGE, conforme Processo SEI 01.03.00048639/2022.49

-As ações se encontram alinhadas com o cronograma

31/12/2022

Nova Lei de Licitações



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio ( 2 - 4  anos)

Não se aplica

CO2 CO2

O PlanMob vem sendo elaborado desde 2020, para
atendimento a recomendações da Constituição e da Política
Nacional de Mobilidade Urbana. O objetivo é a melhora de
qualidade de vida da população e diminuição de acidentes com
a readequação de pontos da paisagem urbana, reduzindo o
tráfego de automóveis, desenvolvendo o transporte público e
incentivando outros meios de transporte, tal como bicicletas,
patinetes e afins. Todo o processo de desenvolvimento do
PlanMob está sendo participativo, seja presencialmente, ou
pela internet.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Resultados esperados

Melhora nas estatísticas do trânsito
Definição de melhores rotas na cidade
Referência para metas, projetos e ações públicas

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Legislação |

PlanMob

Legislação e Transparência

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Cidade Viva Arquitetos e
Engenheiros Associados,

empresa executora do Plano de
Mobilidade Urbana de Maringá 09/ 2019

O Plano foi executado por uma empresa contratada, vencedora do processo licitatório,
com a coordenação da SEMOB

R$  1.518.820,65

- Projeto Finalizado e plano de mobilidade publicado.

Colocar em prática as metas definidas no horizonte do plano, que é 2033

10/2022

-Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana
-Aprovar a Lei de Mobilidade Urbana de Maringá

PlanMob



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Legislação |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Relatórios das Leis
Orçamentárias

As planilhas preenchidas manualmente são recursos muito
úteis. Porém, na medida em que as operações começam a
aumentar, a quantidade de informações para atualizações dos
dados das planilhas se tornam fatores que exigem muito
tempo e, também, um risco pois os dados podem ser alterados
ou deletados a qualquer momento. 
     Um sistema informatizado é um modo eficiente de gerir as
informações necessárias, porque contribui com a otimização
dos processos, permitindo aos usuários agir com base em
informações oportunas, além de integrar todos os dados de
forma padronizada e de maneira eficiente.

Secretaria da Fazenda

os relatórios e anexos que acompanham as Leis de
Planejamento Orçamentário sejam realizados diretamente
no sistema informatizado;
eliminar a realização de retrabalhos;
otimizar o tempo e padronizar os relatórios.

Legislação e Transparência

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

Concluído

Adultos
Idosos



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022 01/070/2022N/A

    Levantar outros relatórios elaborados manualmente para solicitar a sua realização no
sistema informatizado.

- As metas elencadas foram alcançadas.

    Foram levantados quais os relatórios eram elaborados de forma manual e quais eram
elaborados via sistema informatizado.
   Após, foi solicitado à empresa responsável pelo sistema informatizado, para a
adequação dos relatórios existentes, e a utilização deles para confirmar o sua utilização
adequação.

- Utilização dos relatórios informatizados do Plano Plurianual 
- Utilização dos relatórios informatizados da Lei de Diretrizes Orçamentárias
- Utilização dos relatórios informatizados da Lei Orçamentária Anual

Relatórios das Leis Orçamentárias

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

ELOTECH



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Legislação |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Revisão do Plano Diretor

 Plano Diretor é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana do município. Em Maringá
está sendo revisado pela Prefeitura Municipal, através do
IPPLAM - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Maringá, e sua equipe técnica, em colaboração com a Câmara
Municipal de Maringá, a sociedade, e os grupos de
acompanhamento, conforme exigência legal da Lei Federal nº
10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Médio ( 2 a 4 anos)

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

Em execução

todos os cidadãos

não se aplica

Legislação e Transparência

Propor de meios para garantir e incentivar a participação da
população na gestão do município; 
Indicar os rumos para um desenvolvimento local,
economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente
equilibrado por meio de diretrizes e instrumentos para que os
investimentos em saneamento, transporte público, saúde,
educação, equipamentos urbanos, habitação popular, entre
outros, sejam adequadamente distribuídos;
Implementar ações para a melhoria da qualidade da gestão
pública local, tornando-a mais apta a utilizar os recursos públicos
e a prestar melhores serviços de modo a beneficiar toda
população.



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

2019 2023N/A

    Finalização da proposta de legislação e encaminhamento à câmara de vereadores.

 Conclusão da 1a Etapa - Mobilização e Proposta Metodológica, onde foram
realizadas a divulgação e mobilização para a identificação dos agentes e grupos
sociais, definição de equipes e respectivas atribuições, reuniões e eventos
participativos, além da apresentação, discussão e aprovação da Proposta
Metodológica do processo de revisão;  
Conclusão da 2a Etapa, de Análise Temática Integrada ou do Diagnóstico, sendo
realizado, culminando na publicação do relatório consolidado da 2a Etapa. 
Conclusão da 3a Etapa com a publicação do Relatório de Consolidação da 3a Etapa
-  Diretrizes e Proposições para uma Cidade Sustentável.
Atualmente, a equipe de revisão do Plano Diretor está trabalhando na 4a Etapa,
elaboração do  Macrozoneamento e da Minuta de Lei Geral do Plano Diretor.

obs.: Para mais informações acesse: http://www.maringa.pr.gov.br/portal/

 1a Etapa - Mobilização e Proposta Metodológica
 2a Etapa - Análise Temática Integrada ou do Diagnóstico
 3a Etapa - Diretrizes e Proposições
 4a Etapa - Legislação e Implementação

     O trabalho está sendo desenvolvido em 04 etapas:

Revisão da LC 632/2006 - Plano Diretor do Município de Maringá 2020-2030
Revisão das Leis Complementares de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo,
Código de Obras e Posturas e Diretrizes Viárias;
Revisão do Plano de Ação e Investimentos - PAI

Revisão do Plano Diretor

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Apresentando o RPPS

O Projeto se faz necessário para dar maior visibilidade ao
trabalho realizado pela Maringá Previdência e orientar os
servidores sobre o regime de Previdência ao qual eles estão
vinculados. 

contínuo

Maringá Previdência

 Ampliar a orientação dos servidores municipais que estão
ingressando na carreira pública sobre o RPPS - Regime
Próprio de Previdência Social.

execução

adultos

Incentivos 

não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

06/2022 Projeto contínuoN/A

Agendar novas turmas do curso de Direitos e Deveres

- Os objetivos foram atendidos de forma significativa com a realização do curso de
"Direitos e Deveres" dentro da objetividade e clareza passada aos servidores recém
contratados. 

- O projeto fará parte integrante do curso de Direitos e Deveres ofertado pela Diretoria de
Capacitação.
-A assistente social da Maringá Previdência fará a explanação sobre o Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS) e sobre os serviços ofertados pela Maringá Previdência.

- Atingir no mínimo 80% dos servidores recém contratados convocados

SEGEP

Apresentando o RPPS



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Capacitação e Aperfeiçoamento|

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Capacidatação on-line
O projeto tem como objetivo a gravação e edição de video-
aulas com conteúdos informativos e formativos visando treinar
e capacitar os servidores na modalidade E.A.D.

Curto

SEGEP

Execução

adultos

Incentivos

Não se aplica

Proporcionar um maior alcance e incremento nos cursos
ofertados
Facilitar o acesso dos servidores através do ensino a
distância 



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIROPARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

R$120.000,00

Avaliação da utilização dos serviços de terceiros e eventual implantação de estúdio na
Diretoria de Capacitação

-Buscar uma empresa que possua um estúdio de gravação e edição de vídeos para que
as aulas possam ser ministradas pela equipe de ministrantes da Diretoria de
Capacitação de Pessoas
-Implementação das aulas gravadas no ambiente E.a.D

-Realizar licitação para implementação do programa 

18/02/2022 31/12/2022

Metas

-Aguardando finalização da licitação para a obtenção dos resultados

Capacitação On-line

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Escola Fazendária

Há  a necessidade de adoção, em caráter permanente, de
estratégias orientadas para a formação continuada e para a
capacitação técnico-profissional e gerencial dos servidores
fazendários, bem como para o desenvolvimento de valores e
competências relacionados à cidadania fiscal. Essas
demandas têm contemplado também as Secretarias, de acordo
com a necessidade de treinamento dos servidores envolvidos
em processos que fazem parte ou que complementam os
trabalhos da Secretaria da Fazenda.

Secretaria da Fazenda

Atuar como célula operacional das políticas de gestão de
pessoas, incentivando o desenvolvimento pessoal e o
aprendizado permanente; 
Geração, apropriação e disseminação do conhecimento; 
Preparação dos servidores para atuarem em um contexto de
mudanças constantes; 
Aprimoramento dos canais de relacionamento com os públicos
interno e externo e o desenvolvimento de carreiras estruturadas
por competências e alinhadas às estratégias institucionais; 

Interno

Médio ( 2 a 4  anos)

Não se aplica

Execução

Incentivos 



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

01/01/2022 contínuoN/A

Promover as discussões a cerca de temas atuais da Contabilidade, seja no âmbito da
Secretaria da Fazenda ou em relação as demais Secretarias, Órgãos ou Entidades.
Prestar suporte e cooperar com o Setor de Normatização Contábil realizando oficinas
com geração ao final dos debates das minutas de decretos, leis e manuais.

- As metas elencadas foram alcançadas, sendo que apenas no primeiro do ano de 2022
foram ofertadas 31,5 horas de capacitação, sendo 12 (doze) oficinas/discussões com a
participação de 12 servidores.

    Foram realizados treinamentos constantes com a equipe técnica da SEFAZ, visitas
técnicas a outros órgãos/entidades para troca de experiências, promovendo a
capacitação das equipes financeiras das secretarias e estabelecendo parcerias com a
diretoria de capacitação.

- Promover ao menos um treinamento Semestral na Secretária da Fazenda.
- Realizar ao menos 15 encontros para discussões  a cerca de temas que tem sido
abordados/fiscalizados pelo       TCE-PR.

Escola Fazendária

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE

Diretoria de
Capacitação



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Capacitação e Aperfeiçoamento |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Programa Articulação

Para manutenção da Maringá Previdência é importante que os
segurados sejam conscientes e participativos. Isto se dá
através de um processo de conhecimento gradativo onde
todos sejam estimulados a participar com interesse e
envolvimento.  Como existe uma carência de informações
previdenciárias entre os servidores foi criado o Programa
Articulação para disseminar a cultura previdenciária do RPPS.

contínuo

Maringá Previdência

Disseminar a cultura previdenciária através da criação de
uma rede de facilitadores voluntários junto aos servidores
públicos municipais. 

execução

adultos

não se aplica

Incentivos 



Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

06/2022 Projeto contínuoN/A

Os objetivos estão sendo atendidos conforme a realização das reuniões de capacitação
com os servidores ativos. As metas propostas estão sendo alcançadas. 

- Os objetivos estão sendo atendidos conforme a realização das reuniões de capacitação
com os servidores ativos. As metas propostas estão sendo alcançadas. 

- Foi solicitado a indicação de um servidor por secretaria para compor o quadro de
facilitadores, sendo realizada reuniões mensais de capacitação com conteúdos
pertinentes ao RPPS. 

- Atingir 70% dos órgãos e entidades do Município de Maringá com um representante
voluntário e/ou indicado.

Entidade Fechada de 
Previdência Complementar,

Régius Prev

Programa Articulação

ESG
MARINGÁ

PREFEITURA DA CIDADE



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Maringá Mais Segura visa a implantação de câmeras de
reconhecimento e identificação facial, reconhecimento e leitura de
placas de veículos, totalmente integrados com os sistemas e bancos
de dados das forças de segurança e órgãos públicos e privados.

Secretaria de Segurança

Resultados esperados

Proporcionar mais segurança
Diminuição de infrações

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Área Segura |

Maringá Mais Segura

Segurança

Não se aplica

CO2 CO2

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade





ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Crianças
Adultos
Idosos

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Elaboração de mapas interativos que permitam aos munícipes
uma maneira facilitada de obter informações como: local dos
equipamentos de saúde (UPA, UBS e Hospitais) , locais onde
ocorrem as feiras, hortas comunitárias e  viveiros, locais para
um correto descarte de resíduos, áreas de esporte e lazer,
informações sobre obras finalizadas, mapeamento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre outros
mapas. A proposta consiste em mapas que sejam de fácil
visualização e entendimento e estão disponíveis dentro do site
do Ipplam.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Facilitação na busca por informações à respeito de
serviços e infraestrutura pública
Engajamento da população com os espaços públicos

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Informa |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Mapas Interativos

Legislação e Transparência



PREFEITURA DA CIDADE

Mapas Interativos

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Secretarias Municipais 06 - 2021

- Escolha da temática a ser apresentada no mapa
- Levantamento de informações: com outras secretarias, através das bases de dados do
geoprocessamento da prefeitura, materiais publicados, relatórios, dentre outros
- Produção do mapa
- Disponibilização do mapa ao público e inclusão de botão para acesso no site do Ipplam

Projeto ContínuoN/A

- Atualização contínua dos mapas prontos

Ampliação dos mapas disponibilizados no site

Grande número de visualizações nos mapas, exemplos: 
- mapa de descarte de resíduos: mais de 100.000 visualizações
- mapa do caminho dos ipês: mais de 16.000 visualizações
- mapa de hortas, viveiros e feiras: mais de 13.000 visualizações
- mapa de ciclovias: mais de 9.000 visualizações
- mapa de áreas de lazer: mais de 9.000 visualizações



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

Frente à necessidade de constantes atualizações nos modelos
de divulgação das informações oficiais da Prefeitura, firmou-se
parceria entre a Prefeitura de Maringá e a Universidade
Estadual de Maringá (UEM), na criação de um podcast que
realiza a divulgação de informações pertinentes de Maringá. A
dinâmica dos podcasts amplia a presença da administração
municipal nas plataformas de streaming, tornando possível a
divulgação do trabalho de todas as secretarias e autarquias
que compõem a administração pública por aplicativos
tocadores de música. 

Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Melhoria na comunicação entre prefeitura e população de
Maringá
Criação de espaço dinâmico para discussões de tema
relevantes aos maringaenses

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Maringá Informa |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Maringá ao Pé do Ouvido

Legislação e Transparência



ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Não se aplica

CO2 CO2

O portal Maringá em Dados, criado dentro do site do Ipplam,
(www.ipplam.com) surge da necessidade de facilitar e unificar
o acesso a indicadores gerais da cidade de Maringá bem como,
indicadores da ISO 37120 (cidades e comunidades
sustentáveis - indicadores de serviços municipais e qualidade
de vida) e, também, indicadores das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A inserção desses dados
em plataforma BI (Business Intelligence) permite uma
visualização dinâmica, intuitiva, bem como a criação de séries
históricas dos dados.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Maior transparência nos indicadores de Maringá
Maior facilidade na obtenção de dados de Maringá

| 01 |

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA
Legislação e Transparência

Execução

| Maringá Informa |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Maringá em Dados

META PMM 2022: 309



PREFEITURA DA CIDADE

Maringá em Dados

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Universidades
- Instituições de pesquisa 01 - 01 - 2022

- Realização de convênios com Universidades e Instituições de Pesquisa
- Elaboração e gestão de plataforma em BI
- Levantamento de dados em eixos temáticos
- Upload de dados no site

30 - 06 - 2022N/A

- Dados urbanos
- Dados Sociais
- Dados Econômicos
- Dados Ambientais
- Dados relacionados aos ODS

Ampliação dos dados disponibilizados na plataforma

Os dados foram disponibilizados no site do Ipplam para consulta 



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Curto ( 1 ano)

Redução
Neutralização

CO2 CO2

Focado no desenvolvimento urbano sustentável e alinhado com a
tendência mundial, a proposta do Selo Ipê vem para reconhecer a
importância e incentivar boas práticas que contribuam para a
construção de uma cidade sustentável.
Para ser reconhecida como uma cidade sustentável é preciso
desenvolver a responsabilidade ambiental, economia sustentável e a
vitalidade dos espaços urbanos, sempre pensando em suprir a
necessidade da geração atual sem comprometer recursos e a
capacidade de atender as necessidades futuras.
Nesse contexto, surge o Selo Ipê, que reconhece e sela instituições,
empresas, edificações e eventos que possuam boas práticas
ambientais e sociais, que contribuam para construção de uma
cidade sustentável e um futuro melhor. Além dessas quatro
categorias, o Selo Ipê também tem uma categoria especial, a
Carbono Neutro, que será utilizada para reconhecer atividades e
ações que buscam a redução das emissões de carbono, bem como a
compensação das emissões.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Incentivar a cultura sustentável em diversos setores

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

Execução

| Políticas Verdes |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Selo Ipê

Incentivos

Certificações e Selos



PREFEITURA DA CIDADE

Selo Ipê

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Não há 15 - 01 - 2022 30 - 11 - 2022N/A

Definições e lançamento das próximas categorias de Selo Ipê

- 30 empresas de pequeno a grande porte seladas em 2022

- Criar metodologia para concessão dos Selos Ipê empresarial, institucional, edificações,
eventos e carbono neutro
- Publicar a regulamentação do Selo Ipê Empresarial – publicação apenas de uma
modalidade para validar a metodologia de avaliação
- Realizar cerimônia de entrega do Selo Ipê Empresarial , para as empresas que se
inscreveram de 01 a 28/02/2022
- Publicar a regulamentação, iniciar divulgação e abrir inscrições dos Selos Ipê
Empresarial
- Encerrar as inscrições dos Selos Ipê Empresarial
- Realizar cerimônia de entrega do Selo Ipê Empresarial , para as empresas que se
inscreveram de 01/05 a 30/09/2022

- Aumentar o número de selagens



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

A Organização Internacional de Normatização (ISO),
desenvolveu, em 2014, a ISO 37120 - e série, na qual estabelece
metodologias para direcionar e medir o desempenho dos
serviços municipais e da qualidade de vida. Em 2017 houve a
adaptação da norma para a realidade brasileira, publicada pela
ABNT, sendo que a série é composta por três normas:
- Cidades e comunidades sustentáveis - indicadores para
serviços urbanos e qualidade de vida
- Cidades e comunidades sustentáveis - indicadores para
cidades inteligentes
- Cidades e comunidades sustentáveis - indicadores para
cidades resilientes
- Assim sendo, busca-se esta certificação para que Maringá
entre para o seleto rol de cidades que possuem esta
certificação

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Padronização da apresentação dos dados, conforme
padrões internacionais
Criação de atratividade para a cidade
Desenvolver políticas baseadas no diagnóstico observado
através dos dados obtivos

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Padrão Global |

ISO 37120

Alinhamento

Não se aplica

CO2 CO2

Execução

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



PREFEITURA DA CIDADE

ISO 37120

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Codem
- Secretarias Municipais 15 - 01 - 2022N/A

Obtenção das demais categorias da ISO 37120

Projeto no início, sem resultados alcançados

- Obtenção da certificação, pelo menos, no nível aspiracional

- Abertura de processo para análise de viabilidade e contratação de empresa
certificadora
- Simulação dos indicadores previstos na ISO 37120, a fim de verificar a viabilidade da
contratação da certificação
- Contratação de empresa certificadora, se verificada a viabilidade da certificação
- Iniciar processo de certificação, se verificada a viabilidade da certificação

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO
Não se aplica

Médio (2 - 4 anos)

O projeto ODS Maringá visa a produção de indicadores, dentro
da plataforma do Programa Cidades Sustentáveis, que está
alinhada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas e com as suas 169
metas. Essa produção e inclusão de indicadores na plataforma
servirá como base para a produção de um diagnóstico da
cidade, bem como planos de meta e definição de possíveis
políticas públicas futuras. Além da inclusão dos indicadores o
projeto prevê a realização de um fórum municipal para debate
sobre os ODS, suas metas, indicadores e avanços obtidos nas
áreas de abrangência.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá

Resultados esperados

Visibilidade dos indicadores da cidade
Instrumento para tomada de decisões

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Padrão Global  | |

ODS Maringá

Alinhamento

Não se aplica

CO2 CO2

Execução

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade



PREFEITURA DA CIDADE

ODS Maringá

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

- Secretarias Municipais 30 - 03 - 2022 projeto contínuoN/A

- Indicadores iniciais incluídos na plataforma

- Estruturar o Fórum Cidades e os ODS
- Realizar o Fórum Cidades e os ODS
- Participação dos treinamentos para uso da plataforma do Programa Cidades
Sustentáveis
- Atualizar indicadores na plataforma do Programa Cidades Sustentáveis referentes ao
ano de 2020, ou do último dado disponível – mínimo de 75 indicadores
- Elaborar o diagnóstico da cidade de Maringá, a partir dos indicadores
- Elaborar mapa de desigualdades
- Elaborar plano de metas

- Atualização anual dos indicadores na plataforma do Programa Cidades Sustentáveis,
com aumento de 5% na quantidade de indicadores reportados

N/A



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Região Metropolitana |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Projetos de âmbito
Regional Metropolitano

O projeto de âmbito Regional e Metropolitano visa o
agrupamento para a instalação, exploração e administração de
serviços públicos comuns. O agrupamento será dotado de
personalidade jurídica limitada e seus fins. Por isso a
preocupação no desenvolvimento regional na busca de
qualidade de vida regional. Quanto mais recursos vierem para o
desenvolvimento dos municípios, mais lazer e qualidade de
vida para a população.

Curto

AMETRO

Promover a qualidade de vida da população
Angariar recursos federais e estaduais 
Incentivar a adoção e providências conjunto na solução
dos problemas regionas 

Execução

Adultos
Idosos

Parcerias

Não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Amusep N/A

Novos eventos e projetos que continue a promover o desenvolvimento da região

- Os resultados estão sendo alcançados dentro do que depende de cada município

- Obtenção de recursos estaduais e federais
-Através de reuniões
-Realização de eventos
-Palestras e treinamentos

-Agrupar os serviços públicos comuns para melhor aproveitamento e desenvolvimento
da região

Não há Não há

Projetos de âmbito
Regional Metropolitano



| 01 |

ESG
MARINGÁ

SECRETARIAS ENVOLVIDAS

CATEGORIA DE AÇÃO

TEMPO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

STATUS

PÚBLICO ALVO

CO2 CO2

Resultados esperados

PREFEITURA DA CIDADE

IMPACTO SOBRE AS 
EMISSÕES DE CO2

LINHA TEMÁTICA

| Controle |

Educação            Infraestrutura            Legislativo             Planejamento               Controle            Comunicação      Conformidade

Sistema de Regulação e
Fiscalização de serviços
concedidos
O projeto em como objetivo implementar a regulação e
fiscalização dos serviços delegados no município de Maringá,
assegurando a prestação de serviços adequados, garantindo a
harmonia entre os interesses dos usuários do Poder
Concedente e dos delegatórios de serviços público e zelar pelo
equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados. 

Curto

AMR

Fortalecer o sistema regulatório e a capacidade de formulação
e análise de políticas públicas em setores regulados
Melhorar a coordenação e o alinhamento estratégico entre
políticas setoriais e o processo regulatório
Fortalecer a autonomia, a transparência e o desempenho das
agências reguladoras
Desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos para o exercício do
controle social e da transparência no âmbito do processo
regulatório. 

Execução

adultos

Legislação e Transparência

Não se aplica



PREFEITURA DA CIDADE

Metodologia aplicada / Ações planejadas

INVESTIMENTO
FINANCEIRO

Metas

PARCERIAS

Resultados alcançados

Projeções futuras

DATA DE
CONCLUSÃO

DATA DE INÍCIO
DO PROJETO

ESG
MARINGÁ

Secretaria de Gestão de Pessoas
Procuradoria Geral  do Município

Secretaria de Governo
Associação Brasileira de
Agências Reguladoras 

R$ 570.275,98

Constante aperfeiçoamento, adequações a futuras exigências legais e novos
treinamentos

- Restruturação da agência
-Contratação e formação dos servidores

- Inicialmente realizou-se um levantamento de legislações referentes às agências
reguladoras de serviços delegados, identificando os modelos de operacionalização. 
-Partindo dessa análise, foi elaborado o plano de ação destinado a contratação da
equipe.
- Treinamento e análise das concessionárias existentes.

-Estudo para organização da estrutura de governança
-Contratação da equipe
-Capacitação da equipe

Não há Projeto Contínuo 

Sistema de Regulação e Fiscalização
de serviços concedidos



CONTROLE DE FICHAS

E - ENVIRONMENTAL (meio ambiente)

1) Maringá Cultiva
     1.1. Hortas Comunitárias
     1.2. Meu Pomar
     1.3. Programa áreas verdes
     1.4. Fazenda da Sustentabilidade
     1.5. Reaproveitamento de Cepilho
     1.6. Empório da Agricultura Familiar

2) Move Maringá
     2.1. Ampliação da Malha Cicloviária
     2.2. Bicicletas Compartilhadas
     2.3. Políticas para Bicicletas em Maringá
     2.4. Programa IngáBike

3) Escola Sustentável
     3.1. Horta nas Escolas
     3.2. Zero Energy
     3.3. Escolas pelo Clima
     3.4. Criança Consciente para um Mundo Diferente
     3.5. Ajardinamento

4) Maringá Sustentável
     4.1. Usina Fotovoltaica
     4.2. Maringá em LED
     4.3. LED Meu Campinho
     4.4. Iluminação Fotovoltaica
     4.5. Rio Limpo

5) Carbono Neutro
     5.1. Combate às Mudanças Climáticas

6) Cidade Floresce 
     6.1. Parques Lineares
     6.2. Ampliação do Paisagismo Urbano
     6.3. Produção de Mudas
     6.4. Cronograma de Podas
     6.5. Cidade Árvore (ONU)

7) Maringá Inteligente
     7.1. Parque Tecnológico

8) Materiais e Tecnologias
     8.1. Eco Torque
     8.2. Rodo Led - Tecnologia em Calibragem 
     8.3. Asfalto Ecológico
     8.4. Projeto RIAP: Galerias Limpas
     8.5. Viaturas Elétricas

9) Cidade Limpa
     9.1. Gerenciamento de Resíduos na Construção Civil
     9.2. Despoluição Visual
     9.3. Lixo Zero
     9.4. Caminhões de Coleta
     
     



CONTROLE DE FICHAS

E - ENVIRONMENTAL (meio ambiente)

10) População Consciente 
     10.1. Composta Maringá
     10.2. Educação Sobre Resíduos
     10.3. Moeda Verde
     10.4. Menos Papel 
     10.5. Sustentare
     

   
     



CONTROLE DE FICHAS

S - SOCIAL (social))

1) Exercita Maringá
     1.1. Arenas Eco Luta
     1.2. Atendimento Comunitário
     1.3. Espaços Esportivos de Qualidade
     1.4. Eventos Esportivos 
     1.5. Ingá Fit
     1.6. Meu Campinho
     1.7. Projeto Terceira Idade

2) Saúde e Bem-Estar
     2.1. Ampliação da Atenção Primário
     2.2. Saúde Bucal para Todos
     2.3. Combate de Endemias
     2.4. Especialidades
     2.5. Grupo Pontinhos de Amor
     2.6. Saúde para Todos

3) Maringá Cultural
     3.1. Biblioteca Itinerante - CMEI
     3.2.Cultura para Todos
     3.3. Diagnóstico da Cultura
     3.4. Escola Municipal de Artes
     3.5. Festival Garagem da Juventude
     3.6.  FLIM - Feira Internacional Literária de Maringá
     3.7. Maringá 75 anos
     3.8. Maringá Festiva
     3.9. Parque das Esculturas

4) Espaços de Qualidade
     4.1. Biblioteca de qualidade
     4.2. Centro de Eventos Oscar Niemeyer
     4.3. Convite as Artes
     4.4. Estátua do Pioneiro Antenor Sanches
     4.5. Museu Histórico
     4.6. ParCão
     4.7. Parquinhos
     4.8. Praça para Todos
     4.9. Revitalização Parque Alfredo Nyffeler
     4.10. Salões Comunitários

5) Reabilitação Social
     5.1. Comunidades Terapêuticas
     5.2. Justiça Restaurativa
     5.3. Programa Municipal de Aprendizagem

6) Proteção
     6.1. Acolhimento Centro Dia para Pessoa Idosa com Deficiência Intelectual e Múltiplas 
     6.2. Casa da Mulher Brasileira - CMB
     6.3. Centro Dia para Idosos



CONTROLE DE FICHAS

     6.4. CRAM Itinerante 
     6.5. CRAS Ney Braga
     6.6. Defesa Pessoal Para Mulheres
     6.7. Programa Dignidade e Proteção
     6.8. Programa Família Guardiã
     6.9. Programa Mulher Protegida
    6.10. Projeto Bem me Quero
    6.11. Rede Mulher
    6.12. Residência Inclusiva
    6.13. Programa Criança Protegida
    6.14. Projeto Conecta Rua 

7) Habitação de Interesse Social
     7.1. Lei ATHIS
     7.2. PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social

8) Comida para Todos
     8.1. Cartão Alimentação Emergencial
     8.2. Cozinha Central Popular
     8.3. Restaurantes Populares

9) Capacitação e Aperfeiçoamento
     9.1. Capacitação Cidadã - Compliance
     9.2. Consumidor Consciente 
     9.3. Cidadania nos Bairros
     9.4. Cursos Profissionalizantes
     9.5. Desenvolve MEI
     9.6. Economia Criativa
     9.7. Educação Urbanística
     9.8. Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu
     9.9. Fab Lab Economia Criativa
     9.10. Qualifica Mulher
     9.11. Visitas ao almoxarifado central

10) Aproximação
     10.1. Planejamento nos Bairros
      10.2. Prefeitura na Minha Rua

11) Inclusão e Diversidade 
      11.1 Ações pontuais de microacessibilidade

11) Primeira Infância
     11.1. Cidade Planejada para a Primeira Infância
     11.2. Mobiliza Maringá
     11.3. Obras CMEIS

12) Mobilidade
     12.1. Obras Rodoviária
     12.2. Trevo Catuai

S - SOCIAL (social))
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G - GOVERNANCE (governança)

1) Governo Digital
     1.1. Informatização do ESTAR
     1.2. ISS Tecnológico
     1.3. Novo Sistema de Gestão Pública
     1.4. Sistema Eletrônico de Informação (SEI)
     1.5. Tramitação eletrônica das Leis de Planejamento Orçamentário

2) Maringá Inova
     2.1. Hub Logístico de Maringá

3) Maringá Turística
     3.1. Circuito Metropolitano de Cicloturismo
     3.2. Sinalização Turística
    

4) Maringá Agiliza
     4.1. Agiliza Obras
     4.2. Rede SIM
     4.3. Renovação Automática de Licenças de Publicidade

5) Articulações
     5.1. Auditoria: Execução do Plano Anual
     5.2. Cidadania e Controle Social
     5.3. Convênios/Parcerias para ofertar curso de capacitação aos servidores e munícipes
     5.4. Fomentar o Controle Interno e o Compliance em Maringá e região
     5.5. Programa de Integridade e Compliance
     5.5. Intercâmbio e Cooperação entre Secretarias Municipais
     5.6. Participação em programas e ações coletivas de promoção a integridade e prevenção
a corrupção
     5.7. PPP de Iluminação Pública
  
6) Dinamização de Recursos
      6.1. Contabilidade de Custos
      6.2. Inventário Gratuito de Computadores
      6.3. Outsoucing de Impressão

7) Prefeitura e o Cidadão
     7.1. APP 156
     7.2. Ouvidoria Itinerante
     7.3. Transparência Pública
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G - GOVERNANCE (governança)

8) Legislação
    8.1. Acesso às Informações e LGPD
    8.2. Revisão da Lei de criação da AMR
    8.3. Código de Diretos, Garantias e Obrigações do Contribuinte
    8.4. Nova Lei de Licitações
    8.5. PlanMob
    8.6. Relatórios das Leis Orçamentárias
    8.7. Revisão do Plano Diretor

9) Capacitação e Aperfeiçoamento
     9.1. Apresentando o RPPS
     9.2. Capacitação on-line
     9.3. Escola Fazendária
    9.4. Programa de Articulação
 
10) Área Segura
     11.1. Maringá Mais Segura
  
11)Maringá Informa
      11.1. Mapas Interativos
      11.2. Maringá ao Pé do Ouvido
      11.3. Maringá em Dados

12) Políticas Verdes
      12.1. Selo Ipê
  
13) Padrão Global 
     13.1. ISO 37120
     13.2. ODS Maringá

14) Região Metropolitana 
     14.1. Projetos de âmbito Regional Metropolitano

15) Controle
    15.1 Sistema de Regulação e Fiscalização de serviços concedidos
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Responsável técnicoVersão Data Notas da Revisão

00 31-01-2022 Versão de
lançamentoIpplam

01 30-06-2022
Inclusão de novas fichas e
mais informações sobre os

projetos anteriores
Ipplam

02 30-12-2022
Inclusão de novas fichas e
mais informações sobre os

projetos anteriores
Ipplam
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