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AÇÕES DA
PREFEITURA
DE CURITIBA
NO COMBATE
A COVID-19

O compromisso
da Prefeitura em
preservar vidas
e manter o
funcionamento
da cidade.

Curitiba está enfrentando
o maior desafio da sua história:
uma pandemia altamente contagiosa
que mudou completamente a vida
dos curitibanos.
Para combater esse perigo,
a Prefeitura de Curitiba direcionou
todos os seus esforços, equipamentos
e recursos para amenizar o máximo
possível o impacto do Coronavírus
e, ao mesmo tempo, manter
a cidade funcionando.
Este material traz um resumo de todas
ações adotadas pelas secretarias
municipais no combate à pandemia.
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Principais ações
//

SAÚDE

A partir daí o trabalho foi crescente,
desde a reorganização da rede de saúde
do município até a contratação
e realocação de profissionais
contra a Covid-19.
Com o andamento da pandemia,
a Prefeitura implementou uma série
de medidas complementares para
regulamentar as atividades do comércio,
com o objetivo de orientar a população
sobre as posturas sanitárias mais
adequadas.

+642
profissionais
Contratação de

Proporcionando mais agilidade
para implementação de serviços
necessários ao combate da pandemia.
//

Mudanças nas Unidades
Básicas de Saúde

de saúde

78 dedicadas ao Coronavírus
e outras doenças, 10 exclusivas
para vacinação e 23 remanejadas.
//

Ainda em janeiro, antes mesmo
do primeiro caso registrado no Brasil,
Curitiba tomou as primeiras medidas
contra o Coronavírus.

Declaração do Estado
de Emergência em Saúde

Alteração de fluxo
nas Unidades de Saúde,
UPAs e Unidades Básicas
de Saúde

Entre médicos,
enfermeiros e técnicos
de enfermagem.

//

Atendimento em separado das
pessoas desde a porta de entrada.
//

Disponibilização de
‘assistente virtual’ para
triagem de pacientes
Feita pela Central de Relacionamento
da Prefeitura no WhatsApp ou pelo
chatbot no site da Prefeitura.

//

Disponibilização
do TeleTEA
Teleatendimento para orientação de
famílias e cuidadores de pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

//

Reordenamento
da Rede Hospitalar
Preparação dos hospitais para
atender os casos suspeitos da doença.

Remanejamento
de profissionais
Mais 850 profissionais na
linha de frente contra a Covid-19.

Atualização do
Saúde Já Curitiba
O aplicativo foi atualizado com uma área
especial com informações sobre o Coronavírus.
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Contingenciamento
orçamentário de

R$499,7
milhões

//

//

Criação do sistema
de monitoramento
por bandeiras

//

Criação do sistema
de atendimento
psicológico por telefone
Para servidores que estão na linha
de frente do combate ao novo
Coronavírus.

Para avaliar a situação da
cidade em relação à Covid-19.

Contratação de
vagas em hotéis para
os profissionais que
estão na linha de frente

Site exclusivo
sobre o Coronavírus

Que inclui hospedagem, refeições,
lavanderia, roupa de cama e
estacionamento.

Com informações claras e diretas,
além de reunir orientações práticas
para a população.
//

Renovação
automática das receitas
Evitando que as pessoas tenham
que ir até as unidades de saúde.

Para fazer frente às novas
demandas relacionadas a Covid-19
e equilibrar o orçamento.

//

Ativação do Fundo
de Recuperação
e Estabilização
Fiscal de Curitiba
Que assegura R$ 500 milhões para
combate à pandemia e manutenção
dos projetos da cidade.

Obrigatório
uso de
máscaras
Em espaços públicos, comerciais
e de uso coletivo, incluindo o
transporte coletivo, os táxis e os
veículos de aplicativos.

Máscaras
escudo
produzidas
pela própria
Prefeitura

//

//

Reforço no estoque
de medicamentos
e de equipamentos
de segurança

Os equipamentos de proteção estão
sendo impressos nas impressoras 3D
no FabLab do Cajuru.
//

Unidade específica
para atendimento de
profissionais da saúde
Que apresentem sintomas da Covid-19.

//

Curitiba 156 passou
a aceitar denúncias
A partir do registro de imagens e
endereços, de aglomerações ou do
funcionamento irregular de comércio.

//

Realizadas antes mesmo
da chegada do Coronavírus
em Curitiba.

Paralisados o Pedala
Curitiba, Lazer na
Rua XV, Passos na História

//

Atendimento apenas para situações
de emergência.
//

Os Jogos Escolares e as demais
competições esportivas também
foram canceladas.
//

Ampliação dos
serviços on-line

Suspensão das aulas
nas escolas e nos Centros
Municipais de Educação
Infantil (CMEIs)
Os alunos podem assistir videoaulas
pelo TV Paraná Turismo ou pelo
TV Escola Curitiba no YouTube.

Suspensão da
Feira do Largo
Lançado site que ajuda 1.750 artesãos
da Feirinha do Largo a vender seus
produtos on-line.

//

Para atender a população
durante o isolamento social.

//

Suspensão as atividades
nos Centros de Referência
da Assistência Social (Cras)

Desativação da
ala interestadual da
Rodoviária de Curitiba
Para desembarque de ônibus
de outros Estados.

//

Adiamento da Smart City
Expo Curitiba 2020
A edição brasileira do maior evento
de cidades inteligentes do mundo
teve a data adiada para dezembro.
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// Principais
//

ações

Reuniões presenciais
do programa Fala Curitiba
foram canceladas

//

A visitação a pacientes internados
acompanhantes para idosos e
crianças estão permitidos.

A consulta está sendo realizada
de forma on-line.
//

Atendimentos presencias
dos serviços da Prefeitura
foram suspensos

//

Suspensão das atividades
de casas noturnas, boates,
casas de espetáculos
E demais estabelecimentos
dedicados à realização de festas,
eventos e recepções.

//

Campanhas
de comunicação
com orientações
para a população
Principalmente para pessoas
com 60 anos ou mais,
com deslocamento apenas
para atividades necessárias.

//

//

//

Novas regras para o
sistema de alimentação
Os estabelecimentos poderão servir
pratos a la carte, por delivery ou com
entregas nos balcões.

//

2 novos
hospitais
exclusivos
para Coronavírus

Área especial para doações

A abertura do Instituto
de Medicina e do Hospital
Vitória, somados a outros
leitos na rede hospitalar
da capital, ampliou
o atendimento para
casos de Covid-19.

Pessoas físicas e empresas estão
doando os materiais necessários para
a fabricação das máscaras de rosto.
//

Desafio Máscaras do Bem
Que incentiva a produção de
máscaras caseiras na luta contra o
avanço do Coronavírus.

//

Produção e doação
de máscaras de tecidos
Para distribuição para pessoas em
situação de vulnerabilidade social.

//

Funcionamento do
comércio de rua não
essencial com restrições
Grande ação de fiscalização para inibir
o descumprimento das normas.

Regulamentação
de eventos drive-in

Instalação do serviço de telemedicina,
com a plataforma doada pela Doctoralia.

Concessão de licença ou alvará
para realização de eventos
nesta modalidade.

Vários órgãos paralisaram
o atendimento presencial inclusive
nas Ruas da Cidadania.
//

Estão proibidas a visitação
a idosos nas instituições
de longa permanência

Primeira capital do Brasil
a ter videoconsulta.

Secretarias da
Administração Pública
mudam escalas de trabalho
E a maior parte delas adota o home
office para equipes.

//

Criação do programa
Anjos da Saúde
Iniciativa em parceria com
a PUC-PR para ampliar os cuidados
com idosos durante a pandemia.

Curitiba dobrou o
número de leitos de UTIs
para pacientes do SUS

345
vagas

exclusivas
para Covid-19

Casa
Irmã Dulce
Ativação de

+26 leitos
de enfermaria para
atendimento de casos
clínicos, ampliando a
assistência hospitalar.
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Principais ações
//

Ampliação do
Mesa Solidária

//

Ampliação do número
de refeições servidas.

FAS
Desde o início da pandemia, a equipe
da FAS tem adotado várias ações para
garantir a proteção a pessoas em
situação de vulnerabilidade social.
Entre elas está a criação de abrigos
emergenciais, ampliação de vagas para
acolhimento de pessoas em situação de rua,
reordenamento de serviços para garantir o
distanciamento e evitar o risco de contaminação,
e a contratação de educadores sociais para
ampliar o serviço de abordagem social.

//

Parceria com a Agência
Curitiba para a confecção
de máscara-escudo

Complexo de atendimento
que conta com duas unidades de
acolhimento, oferta de alimentação,
espaços para higiene pessoal.
//

O material foi entregue a profissionais
de instituições como Secretaria
Municipal de Saúde, Fundação de Ação
Social (FAS), Defesa Social, Hospital do
Idoso, Siate, Hospital do Trabalhador,
Santa Casa de Misericórdia e Secretaria
Municipal de Educação.
//

Implantação de duas
Centrais de Atendimento
para Cadastro Único

Cras Boqueirão criou
o serviço de drive-thru
Para atender as pessoas mais
vulneráveis aos riscos do Coronavírus.

A distribuição de alimentos para milhares de
famílias também tem foi uma das grandes ações
colocadas em prática neste momento de crise.

DIstribuição de

Para proteger a população em situação de rua,
considerada a mais vulnerável, a FAS criou
novas vagas de acolhimento para pessoas
com suspeita de Covid-19.

cestas básicas
e subsídios
alimentares pelo Cras

19.429

Crédito no valor de R$ 70 para
compra nos Armazéns da Família.

Abertura de
um Hotel Social
com 150 vagas
É o quarto hotel implantado
pelo município (três são em parceria
com a Defesa Social e Saúde),
totalizando 300 vagas.

//

Abertura de quatro
unidades emergenciais
Para atender idosos e pessoas do
grupo de risco, duas para pessoas
com sintomas gripais e com suspeita
de Covid-19, e uma para pessoas que
contraíram o novo Coronavírus.

Para atendimento às famílias que
buscam acessar programas sociais.
//

Implantação da
Praça Solidariedade

//

Reordenamento
dos Centros Pop
Ampliando assim o número de
unidades com atendimento 24 horas.
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Principais ações
//

Reorganização
das casas de passagem
As roupas de cama passaram
a ser individualizadas e os
cobertores guardados em sacos
plásticos com identificação.

//

Manutenção do
atendimento nos Sines
Para atendimento exclusivo
dos interessados no segurodesemprego.

COM AS NOVAS
CENTRAIS DE
ATENDIMENTO
A FAS AMPLIOU A
CAPACIDADE DE
CADASTRAMENTO
DAS FAMÍLIAS

//

Contratação de
48 educadores sociais
por processo seletivo
simplificado (PSS)

//

Orientação especial
para acolhidos

Com usuários sendo organizados
em filas nas áreas externas para
acessar os serviços.

Com recomendação para
que o ambiente fique
sempre arejado.

//

Sobre a importância e
necessidade de se usar máscara
e fazer a higienização pessoal.

Reorganização
de atendimento

Atendimento
especial para
trabalhadores
Implantação de e-mail
para orientar e esclarecer
dúvidas.

E outros 120 cuidadores para
apoiar as equipes nos acolhimentos.

//

Camas e
beliches foram
dispostos a
uma distância
mínima de
1,5 m

//

Usuários que
aceitam atendimento
recebam álcool em gel
Para higienização antes
de entrarem nas kombis
do resgate social.

//

Preocupação
com o descarte
Luvas e máscaras são
ensacadas

Limitado
o número
de pessoas
transportadas
por viagem
Os veículos que têm
capacidade para até seis,
levam agora no máximo
dois usuários.
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Principais ações
//

EDUCAÇÃO
Mesmo em pandemia a preocupação
com nossos alunos não parou.
Para garantir o acesso das crianças e estudantes
à educação durante a suspensão das aulas
presenciais, a Secretaria lançou a TV Escola
Curitiba, que oferece conteúdos do currículo
da rede municipal de ensino na TV aberta
e em canal próprio no YouTube.
Além da questão pedagógica, a Educação
também tem fornecido a todas as famílias
de estudantes kits de alimentação escolar, para
compensar a ausência de alimentação escolar
devido à suspensão do atendimento presencial.

Alimentação Escolar
Todas as famílias de estudantes
são beneficiadas com itens da
alimentação convencionados pelos
nutricionistas e pelo Conselho de
Alimentação Escolar.

//

Formação de Professores
A formação profissional também teve
continuidade durante a pandemia.
A Expo Educação teve sua versão
digital, com mais de oitenta mil
inscritos, quatro vezes o público
registrado nas versões presenciais.

//

Aquisição de EPIs
A Educação adquiriu tapetes
sanitizantes, termômetros
infravermelhos, totens para álcool
em gel, luvas de látex e máscaras
para todas as unidades, além de
máscaras ‘face shield’.

//

Obras de infraestrutura
Neste período, foram finalizadas
as obras de duas quadras cobertas
(nas escolas municipais Cerro Azul
e Theodoro de Bona, na regional
Boa Vista). Estão em fase final as
quadras das escolas Walter Hoerner
(Santa Felicidade) e José de Anchieta
(Portão).

//

5 CMEIs novos
Equipamentos que foram
municipalizados, reformados
e adequados aos padrões
da rede municipal.

Videoaulas
A TV Escola
Curitiba
oferece os
conteúdos
do currículo
da rede
municipal de
ensino na TV
aberta e em
canal próprio
no YouTube.
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URBS

Mapeamento
inédito do perfil
do usuário do
transporte coletivo

Levantamento possibilitou verificar
funcionários de quais setores
produtivos usam mais
os ônibus nos horários de pico.

//

Dentro da pandemia, o transporte
coletivo tem sido uma das áreas
de maior foco de ações para
conter o avanço do Covid-19.

//

Incluindo o Guadalupe,
a Rodoferroviária, além de todas
as estações tubo, com peróxido
de hidrogênio, conhecido pelo
poder desinfetante.
//

O trabalho para evitar
aglomerações em terminais e
ônibus, locais de grande circulação
de pessoas, tem sido constante.
Foram colocadas em prática
medidas que trouxeram mais
segurança para o passageiro em
usar o transporte coletivo durante
a pandemia, garantir empregos
de motoristas e cobradores e dar
continuidade da operação do
sistema.

Assepsias especiais
em todos terminais
da cidade

Sanitização dos 2,6 mil
pontos de ônibus
metálicos da cidade

Redução de 50% do aluguel
de todos os permissionários
entre maio e julho e isenção
das taxas das lojas de shoppings
populares durante o período em
que não houve funcionamento.
//

//

Prorrogação dos créditos
Do Cartão Transporte durante
a pandemia.

Bem como de toda frota operante,
de cerca de mil veículos.
//

Redução de taxas
para taxistas e
comerciantes do Mercado
Municipal Capão Raso.

Para evitar o deslocamento de
pessoas para fazer o cartão transporte.

Suspensão do pagamento
em 2020 da outorga anual
paga pelos taxistas

Implantação do regime
emergencial para o
transporte coletivo

Além da isenção da cobrança de taxas
e abertura de uma janela de 90 dias
para transferência de titularidade
dos táxis com desconto de 90%.

Criação do URBS Móvel

50%

Ônibus
com
de ocupação
máxima

//

Linha Exclusiva

para servidores

da saúde
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SEGURANÇA
ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

Principais ações
//

Pessoas em situação financeira
instável por conta da pandemia da
Covid-19 passaram a ter esse direito.

//

A Prefeitura de Curitiba atuou
com uma atenção especial para
garantir a essas pessoas acesso
a uma alimentação de qualidade.

Ampliação do
Programa Mesa Solidária
Para atender a população em situação
de vulnerabilidade social e econômica
e em situação de rua.

//

Famílias que ficaram em
situação financeira instável
nos últimos meses e pessoas
em vulnerabilidade social
são as mais atingidas pela c
rise causada pelo Coronavírus.

Ampliação do atendimento
nos Armazéns da Família

Ampliação do horário
de funcionamento dos
restaurantes populares
Para reduzir fluxo de pessoas e
aumentar a oferta de marmitas
para as pessoas levarem para
o trabalho ou para casa.

//

Adesão ao ‘Comida Boa’
Armazéns da Família foram
credenciados a receber o cartão.

Disponibilização,
em abril, de 5,9 mil
kits de alimentação
para famílias de
estudantes da rede
municipal de ensino

E concessão de crédito alimentar de
R$ 70 para 12.321 famílias de alunos para
compras nos Armazéns da Família.
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//

MEIO
AMBIENTE

Atendendo UPAs, Hospitais, Unidades
Básicas de Saúde, Centros de
Atendimento Psico Social, Delegacias,
lares de idosos, Parques, Praças, entre
outros locais de grande circulação.
//

//

//

//

Nas 40 associações do Ecocidadão,
além de informação, também
foram distribuídos álcool gel,
máscaras de acetato e de TNT,
desinfetantes e cestas básicas.

Assepsia das áreas
de uso do Serviço
Funerário Municipal
E também dos Cemitérios Municipais
São Francisco de Paula, Água Verde,
Santa Cândida e Boqueirão;

//

Licenciamentos e autorizações foram
analisados de maneira não presencial.

Atenção especial com
os catadores de recicláveis

Elaboração de
protocolo conjunto com
a Secretaria de Saúde
Com normas e orientações para a
prestação de serviços em instituições
de saúde, funerárias, capelas
mortuárias, cemitérios e IML-PR;

Orientações sobre
o correto manejo
de resíduos sólidos

Agenda online
para evitar aglomerações

Capacitações
remotas
A equipe do Programa
Amigo dos Rios realizou diversas
capacitações via internet para
os Comitês de Sub-bacias e para
interessados em outros projetos.

Elaboradas em conjunto com a
Secretaria Municipal de Saúde.

//

Entre as ações que merecem
destaque está a assepsia urbana,
especialmente em unidades de
saúde, hospitais e áreas de maior
circulação do público.

//

Início das atividades
de vacinação de cães
e gatos a domicílio
Garantir saúde preventiva de
aproximadamente 2.000 animais,
sem aglomeração.

//

Uma das cidades mais limpas
e saneadas do país, Curitiba
mostrou toda a sua experiência
na área durante o enfrentamento
à pandemia do Coronavírus.

Implantação do serviço
de assepsia urbana com
a aplicação de produtos
desinfetantes

Ampliação da área
de atendimento
às famílias enlutadas
Com instalação de tendas no Serviço
Funerário Municipal.

//

Medidas de prevenção
junto ao segmento
de serviços funerários
Por meio da publicação do
Decreto 523/2020 com normas
visando o combate ao Coronavírus.

Mais de 25 toneladas
de ração entregues em
esquema de drive-thru

Programa Municipal Banco de Ração para Animais
Em apoio aos protetores, ONGs e lares temporários de
animais em meio à pandemia.
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Principais ações

ESPORTE
E LAZER

//

Canal do YouTube
‘Curitiba mais Ativa’
Dicas com atividade física
para todas as idades.

//

Brincando em Casa
Disponibilização de atividades
recreativas on-line aos sábados
e domingos para toda a família.

//

Desafios ‘Esporte em Casa’
Desafios esportivos toda semana
com diversas modalidades
para os alunos do programa
Escola + Esporte = 10 (EE10).

Desde o começo da pandemia
causada pelo Coronavírus
em Curitiba, todas as ações
destacaram a importância do
distanciamento social para evitar
a propagação da Covid-19.
Com a suspensão das aulas
presenciais nos 36 centros
esportivos, a Prefeitura montou
uma série de conteúdos on-line
para manter a prática de atividade
física, atividades recreativas e o
aprimoramento de fundamentos
esportivos.

//

Disponibilização
de 1.000 kit lanches
Recebidos das assessorias esportivas
e entregues para instituições de
atendimento especial.

//

Arrecadação de roupas,
alimentos e materiais
de higiene
Feita por atletas e instituições
beneficiadas pela Lei do Incentivo
ao Esporte.

//

Campanha de vacinação
Disponibilização dos espaços
esportivos, servidores para apoio
e infraestrutura (mesas, cadeiras,
cones e veículos).

//

Campanha doação
de sangue no Hemepar
e Hemobanco
Mobilização dos beneficiários
do Programa Municipal de Incentivo
ao Esporte para a doação de sangue.

Aulas ao vivo
‘Movimento
em Casa’

Transmissão de videoaulas
nas redes sociais com
professores de Educação
Física trazendo práticas
de atividades físicas.

//
Auxílio nas
ações do Disque
Solidariedade

Com mobilização dos
atletas beneficiários do
Programa Municipal de
Incentivo ao Esporte.
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Principais ações
//

URBANISMO
A atuação no combate
a pandemia envolveu serviços
automatizados, licenças
prorrogadas e fiscalizações
constantes para limitar
o avanço da Covid-19.
Outra importante ação são
as fiscalizações que acontecem
sistematicamente, por toda cidade,
para coibir excessos e garantir
que comércios e a população
se adequem às medidas sanitárias.

Serviços on-line

//

A modernização dos serviços,
que já estava em desenvolvimento,
ganhou mais importância
a partir da necessidade
distanciamento social.
//

Automatização
de 27 serviços

//

Desde março, o atendimento
da Secretaria tem sido feito
exclusivamente por meio eletrônico.
Para os serviços ainda não
automatizados as solicitações
podem ser feitas por e-mail.
//

Alvarás de construção e outros
serviços na área de licenciamento
urbano podem ser solicitados online,
evitando o deslocamento das pessoas
e o desperdíciocom papel e carimbos.

Atendimento eletrônico

Substituição das
vistorias “in loco”
Por relatório fotográfico
e Termo de Responsabilidade.

//

Alvarás prorrogados
Prorrogação de prazos de alvarás,
licenças, autorizações e análise
de projetos, além da extensão
dos prazos de ações fiscalizatórias
durante a pandemia.

Modernização dos serviços
Oferecendo mais agilidade
e simplificação dos processos, além
de preservar a saúde dos servidores.
//

Decreto 907
Autoriza todo o comércio
licenciado a vender pela internet

//

Fiscalizações
constantes
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Antecipação do pagamento
do décimo terceiro salário

FINANÇAS
A boa saúde financeira de Curitiba
tem sido decisiva no enfrentamento
da pandemia de Covid-19.
Graças ao Plano de Recuperação
de Curitiba, lançado em 2017, as
contas voltaram a ficar equilibradas,
permitindo que a cidade se fortalecesse
financeiramente e tivesse mais
condições enfrentar o Coronavírus.
A cidade vem conseguindo manter
toda a máquina municipal funcionando
regularmente, além de priorizar
os gastos extraordinários.

E prorrogou prazos de pagamentos de impostos
para micro e pequenas empresas, autônomos e
microempreendedores individuais.

//

Garantia da manutenção
de empregos
Nas empresas que tiveram
contratos suspensos com
o município com o pagamento
de salários dos funcionários.

//

Ativação do Fundo
de Consolidação e
Estabilização Fiscal
#TodosJuntosporCuritiba
Que assegura R$ 500 milhões
para combate à pandemia e
manutenção dos projetos da cidade.

//

Prorrogação do
pagamento do ISS Fixo
Pago por sociedades de
profissionais autônomos.

//

Prorrogação do
pagamento do ISS
Para micros e pequenas empresas
e para os Microempreendedores
Individuais (MEIs).

//

Prorrogação das
certidões negativas
A validade das certidões tiveram
prorrogação de 90 dias

//

Suspensão dos prazos
dos atos processuais
No âmbito da Secretaria de Finanças.

//

Mantida a redução da
carga tributária em 60%
Em 14 atividades de prestadores
de serviços.

Contingenciamento
orçamentário de
R$ 499,7 milhões para
fazer frente às novas
demandas relacionadas
à pandemia.
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Principais ações
//

Redução da carga
tributária em 50%

//

Em seis atividades de
prestadores de serviços,
inclusive limpeza e conservação.
//

Redução da carga
tributária em 20%

//

Lei de Incentivo à Cultura
Benefícios fiscais promovendo o
apoio financeiro a projetos culturais
apresentados e selecionados.

//

Redução de 60% da carga
tributária relativa ao ISS
e isenção de IPTU
pelo prazo de 10 anos
Para as empresas que tiveram
seus projetos aprovados no
Programa Curitiba Tecnoparque.

//

Incentivos às entidades
de assistência social e
educacional sem fins lucrativos.

Em três atividades de prestadores
de serviços, inclusive hospitais
e casas de saúde.
//

Incentivo ao esporte
e clubes amadores
de futebol

Redução de alíquotas
para imóveis patrimônio
histórico-cultural e isenção
para terrenos ocupados
com atividade primária
Aproximadamente 111.500 imóveis
beneficiados.

//

Redução de alíquotas
de “não residencial”
para “residencial” para
imóveis utilizados como
hospedagem de turismo

Redução de alíquotas
para imóveis utilizados
como hospitais
conveniados com o SUS
Aproximadamente 23 imóveis
beneficiados.

//

Redução de alíquotas
de “territorial” para
“não residencial”
para imóveis territoriais
Nos dois anos subsequentes à
emissão do alvará de construção.

//

Renúncia fiscal de Taxa
de Coleta de Lixo para
população de baixa renda
Mais de 2.300 famílias foram
beneficiadas.

A redução média pode chegar
36%, 1.600 beneficiados.

Incentivos fiscais via renúncia
do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo
Redução para imóveis com área verde

aproximadamente

12.932 imóveis
beneficiados

Redução de IPTU e TCL para imóveis
com padrão simples de construção
construídos em parceria com a COHAB

aproximadamente

88.956 imóveis
beneficiados
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Principais ações
//

TURISMO

//

Conexões Criativas

Máscaras para a Prefeitura

//

Informações sobre
o Coronavírus
Área específica no site do Instituto
para informar sobre a situação das
principais atrações turísticas.

//Portal da

Feira do
Largo da
Ordem

Uma vitrine virtual para os
artesãos curitibanos que já
superou mais de 600 mil
visualizações.

Linhas de Créditos
para o setor de Turismo
Promoção da LIVE, com apoio
da Agência Curitiba, sobre novas
oportunidades no setor.

//

Não cancele: adie
Campanha nas redes sociais
mantendo incentivando o turismo
na cidade depois da pandemia.

Articulação e capacitação de artesãos
para a confecção de máscaras para
aquisição da Prefeitura de Curitiba.
//

Informações para
empresários do setor
Área específica no site direcionada
aos empresários turísticos sobre
protocolos sanitários, linhas de
créditos e outras informações.

Reunindo consultoria, divulgação e
vendas, o projeto tem como objetivo
valorizar os expositores das Feiras de
Artesanato de Curitiba.

Se reinventando para
enfrentar a pandemia.

O Conselho Municipal de Turismo
criou uma Comissão Técnica de
Enfrentamento da Pandemia para
propor estratégias de ajuda ao setor.

//

Proporcionaram a capacitação de
mais de 1.320 artesãos e profissionais
da economia criativa.

//

O ano de 2020 era promissor.
Os números de janeiro e fevereiro
apontavam para um crescimento
no setor. Mas, com a chegada da
pandemia, tudo mudou: foi registrada
uma queda de aproximadamente
40% na demanda turística.

Adaptação dos Cursos do
Liceu de Ofícios Criativos
para o ambiente online

//

Webinar Inspiração CTUR
Plano de retomada do turismo na
cidade que contou com a participação
de servidores, representantes do
Ministério do Turismo, da Paraná
Turismo, do Sebrae e Gramado Tur.
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Principais ações
//

DEFESA SOCIAL
E TRÂNSITO

Orientações da
Guarda Municipal
Equipes percorrem parques, praças,
canchas, terminais de ônibus,
ruas e comércios, nos mais diversos
pontos da cidade, num esforço
que ultrapassa 114.000 pessoas
orientadas e 9.458 locais visitados

//

A intervenção no espaço
público com incentivo
à mobilidade ativa partiu
do Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de
Curitiba, em parceria com
a Superintendência de Trânsito
e do Distrito de Manutenção
Urbana da Matriz.

//

Atendimento de denúncias
do descumprimento das
normas sanitárias
Recebidas via 153, foram atendidas
717 ocorrências de reuniões,
festas e aglomerações em
residências em menos de 30 dias.

//

Incentivo à mobilidade
ativa no entorno do
Mercado Municipal
Em projeto coordenado pelo IPPUC,
aos sábados, a área ganha ciclofaixas
temporárias e calçadas estendidas,
incentivo ao distanciamento social,
com gradis e sinalização para
os clientes do comércio local.
Na via, uma faixa compartilhada
e sinalizada para ciclistas.

Vagas especiais
para delivery
Em frente ao Mercado Municipal,
para motocicletas que atendem
a serviços de entrega.

//

Fiscalização de
estabelecimentos
comerciais no
cumprimento de
ações de combate
Desenvolvidas junto com fiscais
do Urbanismo e agentes da
Vigilância Sanitária.

Mobilidade ativa e o trabalho
de orientação permanente
aos cidadãos foram medidas
importantes na prevenção
e controle do Coronavírus.

//

Montagem de estruturas
complementares em
hospitais e unidades
de saúde
São oito pontos que contam com
as barracas montadas pela equipe da
Defesa Civil e voluntários, para fazer a
triagem e os primeiros atendimentos
a pacientes com suspeita de Covid-19.

//

Apoio logístico
da Defesa Civil para
entrega de doações
Em destaque, a entrega de
3.299 face shields aos hospitais
do Trabalhador, Erasto Gaertner
e Santa Casa, além da distribuição
de material para guardas municipais,
Administrações Regionais e FAS.

Máscaras
do Bem
Outras 1.100 máscaras de tecido,
produzidas no desafio Máscaras
do Bem, foram entregues ao
Hospital Pequeno Príncipe e
às Administrações Regionais,
que também receberam.
1.400 pares de luvas de látex.
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//

Principais ações
//

Apoio de guardas
municipais em locais
com grande
concentração
de pessoas
Organização de filas
em terminais de ônibus
e nos arredores de agências
da Caixa Econômica Federal,
durante o pagamento
do auxílio emergencial,
além do apoio na distribuição
dos kits de alimentação
nas escolas municipais.

//

//

//

Estudantes do ensino fundamental
podem acompanhar explicações
e orientações sobre trânsito
por meio de uma visita virtual.
//

Cruzamentos em locais
com grande circulação
ganham novo visual
A figura do pedestre no semáforo
agora tem uma máscara para reforçar
ao cidadão a necessidade de se
usar a proteção ao sair de casa.

//
//

Escola Pública de Trânsito
de Curitiba (EPTran) online

Distribuição de fitas
de isolamento
Para utilização em locais
e equipamentos que foram
fechados durante o
enfrentamento
da pandemia.

//

Distribuição de
máscaras de tecido.
Confeccionadas pela equipe
de agentes da EPTran fora
entregues para os funcionários
da Superintendência de Trânsito
(Setran).

Apoio
logístico na
vacinação
contra a
gripe
Agentes de trânsito e guardas
municipais auxiliaram na
campanha de vacinação,
incluindo pontos
drive-thru.
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Principais ações
//

SECRETARIA
DE OBRAS

desde março, aproximadamente
22 obras forma iniciadas, tiveram
continuidade ou foram concluídas
para minimizar os efeitos negativos
do período de chuvas.
//

Foram providenciados álcool em gel
e máscaras de tecido aos servidores
e tendo cuidado especial com a
higienização dos espaços de trabalho.
As licitações continuaram sendo
realizadas, com uma quantidade
mínima de pessoas e sempre
mantendo o distanciamento.
As demais obras que estavam
em andamento, continuaram
e avançaram.

Mais luz, mais economia
e mais segurança
a troca do sistema de iluminação
antigo por luminárias LED
gerou redução superior a 50%
no consumo de energia.

//

Desde o início da pandemia,
nossa equipe adotou de imediato
as orientações para combate do
Coronavírus.

Curitiba mais preparada
contras as chuvas

Equipes de manutenção
seguiram o trabalho
e atenderam quase 40 mil pedidos
de manutenção, além de trabalhar
na revitalização da iluminação
de praças e parques.

//

A cidade
bem
cuidada
durante a
pandemia
O trabalho de preservação
e de melhoria da cidade
não parou: foram inauguradas
a Fazenda Urbana, a Estação PUC
e a estrutura do Mesa Solidária.
Armazéns da Família receberam
reformas - Bairro Alto, Vila Oficinas,
Vila Sandra, Fazendinha e Caiuá.
A Casa Klemtz e o Palacete Wolf
também receberam melhorias.

Asfalto novo com
medidas de prevenção
respeitando as regras de prevenção
contra o Coronavírus, a equipe da
secretaria trabalhou para requalificar
101 quilômetros de 167 ruas.

As grandes obras
não foram
interrompidas
As equipes seguem trabalhando no
trecho norte da Linha Verde, no novo
Terminal Tatuquara, na trincheira da Mário
Tourinho e na macrodrenagem dos rios e
córregos da Bacia do Rio Pinheirinho.
Novo Terminal Tatuquara

CURITIBA CONTRA CORONAVÍRUS

Campanha
Curitiba Contra
Coronavírus

COMUNICAÇÃO

Que contou com grande
investimento para divulgação em
jornal, rádio, TV e redes sociais com
o objetivo de informar e orientar
sobre as corretas medidas de
prevenção.
//

Em diversas mídias, por se
tratarem do o público mais
suscetível a mortalidade da doença.

A comunicação a serviço da informação,
do esclarecimento e da prevenção.
//

Dentro das ações contra o Coronavírus, um dos
principais desafios da equipe de Comunicação
foi informar aos curitibanos sobre os reais
perigos da Covid-19, esclarecer as ações tomadas
pela Prefeitura relacionada ao fechamento
de comércios e locais públicos, promover o
distanciamento social e a divulgação das
medidas preventivas.
Também fez parte desse esforço, combater
as chamadas ‘fake news’ e informações
desencontradas sobre a doenças e as maneiras
corretas de enfrentamento.

Campanha
exclusiva para idosos

//

Ampla divulgação
das medidas preventivas,
protetivas e sintomas
do Covid-19
Com a produção de flyers, cartazes,
folders, placas, banners, faixas,
outdoor e frontlight.

Campanha
Pode ser
Coronavírus
Para esclarecer a população
quais os reais sintomas
relacionados a Covid-19
e quais os canais preparados
para fazer o atendimento.

//

Montagem
de estúdio exclusivo
Para lives diárias com atualização
dos dados e informações,
conferências e entrevistas
97 lives de prestação
de contas no Facebook.

//

Parceria com startup Laura
Desenvolvimento de um bot exclusivo
para orientação e triagem com
o Robô Laura.
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Produção de

// 305
matérias

relacionadas ao novo coronavírus
com publicação no site da
prefeitura e divulgação para
os veículos de informação

97
// lives

de prestação de
contas utilizando
a plataforma do
Facebook

// 1.416
atendimentos
de imprensa

desde o início da pandemia
que resultaram em cerca de
5.700 contatos com profissionais
de todos veículos de comunicação
/ média de 40 contatos por dia

Criação de site exclusivo
para o Coronavírus
com uma área específica de transparência
de gastos com a pandemia:
coronavirus.curitiba.pr.gov.br

Divulgação
nas redes sociais
Postagens
relacionadas
ao Coronavírus

596
665
2.466

Alcance
mensal

15.560.292
7.976.550
3,76 milhões
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FUNDAÇÃO
CULTURAL
DE CURITIBA
Desde março, com a adoção de
medidas de prevenção à Covid-19 e a
orientação de distanciamento social,
a Fundação vêm desenvolvendo
ações para minimizar os efeitos
da suspensão de atividades e
fechamento dos espaços culturais
Editais emergenciais foram lançados
e foi criado o programa FCC Digital,
atividades culturais de todas as
linguagens artísticas e de patrimônio
cultural passaram a ser ofertadas
em plataformas virtuais.

Concertos
inéditos on-line
Os grupos
artísticos da
Fundação
Cultural de
Curitiba,
administrados
pelo ICAC,
passaram a
se apresentar
virtualmente.

//

Edital FCC Digital I
Lançado em abril para seleção
de conteúdos audiovisuais a serem
veiculados nas redes sociais da FCC.

//

Edital FCC Digital II
Em conjunto com o Conselho
Municipal de Cultura e com sugestões
da classe artística, foi lançado em julho,
para seleção de conteúdos culturais ,
beneficiando conteúdos audiovisuais.

//

Programa FCC Digital
Manteve todas as coordenações
de linguagens artísticas e de
patrimônios culturais conectadas
com seus públicos, minimizando
os efeitos do isolamento social.

//
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Passeio
em Casa

Principais ações
//

Programa de Apoio e
Incentivo à Cultura (PAIC)

//

Plataformas digitais mantiveram
as aulas dos cursos do Conservatório
de MPB, da Casa Hoffmann, da
Gibiteca de Curitiba, do programa
MusicaR
e dos núcleos regionais da FCC.

Suspendeu os prazos para execução
e permitiu alterações nos projetos
apoiados pelo programa de Apoio
e Incentivo à Cultura.
//

Assistência emergencial
Junto com a Fundação de Ação
Social (FAS) e com o apoio do
SATED-PR (Sindicato dos Artistas
e Técnicos em Espetáculos de
Diversão no Estado do Paraná)
prestou o atendimento emergencial
a circenses e artistas de rua.

//

Plataforma
Memória da Cidade
Plataforma para a consulta on-line
do acervo artístico dos museus e do
acervo histórico da Casa da Memória.

Semana de
Canto Coral

Foi mantida
virtualmente, com
atividades e concertos
inéditos que reuniram
12 grupos e
170 cantores.

Cursos on-line

//

Projeto multimídia do
Cine Passeio com salas
virtuais de cinema para
exibição de filmes, podcasts
e masterclasses on-line.

App Curitiba Lê
Plataforma digital que dá acesso
gratuito a obras literárias de autores
curitibanos e a mais de 200 livros
de domínio público da literatura
universal.

//

Estúdio Virtual
Casa Hoffmann
Lançamento de um site exclusivo
da Casa Hoffmann - Centro de
Estudos do Movimento, com cursos
de dança on-line e outras atividades.

Exposições
virtuais
Lançadas a exposição
virtual sobre a Catedral
Basílica e a edição
"Presença Negra
em Curitiba".
Outras mostras virtuais
com orbas dos acervos
artístico e histórico da
cidade estão em produção.
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Mais de 10 mil
máscaras nas
impressoras 3D

AGÊNCIA
CURITIBA

Montagem da linha de produção de máscaras
escudo no Fab Lab Cajuru.

Principais ações
Durante a pandemia do
Coronavírus, a Agência Curitiba
aprofundou sua missão de fazer
a conexão de todo o ambiente
empreendedor e de inovação
do Vale do Pinhão.

//

//

Como a vídeo consulta da Doctoralia
e o sistema Robô Laura para triagem.
//

Doação de startups
Beneficiando pequenos empresários
com aplicativos para vendas,
loja virtual, pagamento e outros.

//

Trabalho para ajudar a cidade
a reduzir os impactos na saúde,
sociais e econômicos causados
pela Covid-19.

Doação de
tecnologias de saúde

Criação de lojas virtuais
Em parceria com a startup Olist, para
a Feira de Artesanato e Feiras Livres.

//

Pesquisa de Impactos
Empresariais
Para mapear reflexos da situação
econômica e colaboração no plano
de retomada econômica.

//

Programação de
capacitação on-line
Para empreendedores e com
a participação de especialistas
convidados.
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IPPUC
A Prefeitura está proporcionando para
a cidade um grande legado de projetos
e obras de reestruturação urbana.

//

Linha Direta Inter 2
e Bairro Novo do Caximba
O IPPUC encaminhou os processos
necessários à aprovação, pelo Governo
Federal e o Senado, dos contratos de
financiamentos para os projetos da
ampliação da Linha Direta Inter 2
e de Gestão de Risco Climático
do Bairro Novo do Caximba.

//

Este trabalho tem como objetivo
garantir a geração de empregos
e a movimentação da economia,
representando um grande incentivo
para a reestruturação no período
pós-pandemia.

Recursos para obras e
equipamentos urbanos
Este plano prevê o financiamento
de obras como a construção
da Rua da Cidadania da CIC,
implantação e revitalização de
infraestrutura cicloviária, obras
complementares na Linha
Verde, melhorias de calçadas e
pavimentação de vias com
asfalto definitivo, requalificação
do Moinho Rebouças, além
de melhorias no saneamento,
proteção, recuperação ambiental.

//

Projetos emergenciais
durante e pós-pandemia
O IPPUC mantém um grupo
de trabalho de estudos e projetos
de caráter emergencial que fez
um mapeamento nas dez regionais
sobre polos de atividades econômicas.

//

Implantação de ciclofaixa
Rua Padre Anchieta e Deputado
João Heitor Guimarães - extensão
Nova Curitiba e setor estrutural oeste.

//

Ligeirão Sul
Início das obras que vão da Praça do
Japão até o Terminal do Pinheirinho.

//

Revitalização de ciclovias
Compartilhada com pedestres
na Rua João Bettega.

//

Reorganização
dos ambulantes
Atualmente em atividade nas calçadas
da Rua Izaac Ferreira da Cruz.

//

Fechamento de ruas em
áreas de interesse social
Para criar áreas de estar como
prolongamento de área livre das casas.

//

Mudanças Climáticas
O Plano de Ação Climática
lançou uma consulta popular sobre
as mudanças climáticas na cidade,
com prazo para conclusão no final
deste ano.
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Principais ações
//

SECRETARIA
DO GOVERNO
A Secretaria tem como missão
tratar das medidas de prevenção,
controle e enfrentamento
à disseminação do Coronavírus.
Todas as ações, orientadas
pela Secretaria Municipal
da Saúde, estão alinhadas
com o direcionamento do
Ministério da Saúde.

Fala Curitiba
Responsável pelas Administrações
Regionais, a SGM, em conjunto
com o Instituto Municipal de
Administração Pública (IMAP), tem
organizado as Consultas Públicas do
Fala Curitiba, pelas quais a população
pode estabelecer as prioridades do
orçamento da cidade.

//

Alinhamento
Metropolitano
Em conjunto com com o Gabinete
do Prefeito, mantém contato direto
com os prefeitos das cidades da
Região Metropolitana de Curitiba
para o alinhamento de condutas
quanto à prevenção e controle
da transmissão do Coronavírus.

Transparência
Coronavírus
Todas as ações
do município
estão abertas
à Consulta
no Portal
Transparência
Coronavírus.

Central 156

Por meio da Central, a Prefeitura
tem atendido a dúvidas dos cidadãos e
orientando encaminhamentos quanto ao
novo Coronavírus, bem como atendido
denúncias de ações vedadas que ponham
em risco a população.
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Principais ações

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

//

Ao lado de cidades como Seul
e Los Angeles, Curitiba integra
um grupo de cidades que buscam
soluções e redução de impactos
econômicos decorrentes da
pandemia.
//

Auxílio para curitibanos
com dificuldades
A Prefeitura atuou junto
a processos de repatriação e trânsito
entre países por conta do fechamento
de fronteiras e restrições locais.

A cooperação internacional tem
sido uma importante ferramenta
de combate à pandemia.
Ampliando o intercâmbio de
conhecimento e iniciativas, a
Prefeitura também prestou
auxílio direto aos curitibanos
que tiveram dificuldades
internacionais e promoveu a
cooperação internacional, através
de videoconferências e outras
iniciativas no universo digital.

Força-tarefa internacional
para recuperação
econômica

//

Doação de

26 mil EPIs
de parceiros internacionais
Por meio da intermediação junto
ao Ministério das Relações Exteriores
e governos estrangeiros.

Doação de

1 tonelada
de alimentos
para a FAS

Por meio de articulação com o
Consulado do Reino Unido no Paraná.
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ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO
DE PESSOAL
A equipe da Secretaria de
Administração e de Gestão
de Pessoal realizou uma série
de ações emergenciais.
O objetivo foi reforçar as equipes
de Saúde e garantir toda a estrutura
necessária ao trabalho dos servidores
em tempo de pandemia.

Principais ações
//

Contratação
Profissionais da Saúde

//

Por meio de processo seletivo
simplificado, foram incorporados
a equipe municipal 140 enfermeiros
e 218 técnicos de enfermagem.
//

//

Foram distribuídos aos servidores
municipais da administração
direta e indireta.

Portal Covid-19
Disponibilização de site exclusivo
sobre o Coronavírus, com informações
sobre as ações de combate à
pandemia, além do detalhamento
dos gastos, dados de fiscalização,
cenário da Covid-19 na Capital,
protocolos e orientações de saúde.

Sanitização
de equipamentos
municipais

//

Contratação
de artesãos locais
Junto à Associação Mãos Criativas
e à Associação dos Núcleos Artesanais
de Vizinhança, para confecção
de 15.000 máscaras reutilizáveis,
disponibilizadas para a população.

//

O produto aplicado eliminou vírus,
bactérias e fungos. Também foi
realizada a contratação da sanitização
de 2.640 pontos de parada do
transporte coletivo, de 278 estações
tubo, Terminal Rodoviário de Curitiba.
Foram ainda adquiridos produtos e
equipamentos para sanitização dos
coletivos do transporte público.

Aquisição de produtos de
higienização, equipamentos
de proteção individual
(EPIs) e de proteção
coletiva (EPCs)

Arrecadação
de mantimentos
Desde a recepção até a administração,
formalização e distribuição das doações,
realizadas por diversas entidades à
Prefeitura Municipal de Curitiba.

//

Perícia Online
Servidores com sintomas ou
patologias podem acessar
o serviço pelo portal.

Telepaz
Serviço de escuta e acolhimento
emocional gratuito, oferecido aos
servidores municipais e à população
em geral, todos os dias da semana.
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IPMC

//

A recomendação é comparecer
presencialmente apenas se for
indispensável. Pedidos de
informações podem ser feitos
por e-mail.
//

Assim que Curitiba foi declarada
em situação de emergência em
saúde pública, o Instituto de
Previdência Municipal de Curitiba
adotou novas medidas.
Entre elas, alterou a forma de
atendimento dos servidores da
ativa, aposentados e pensionistas.
Do total de beneficiários, entre
aposentados e pensionistas,
mais de 74% têm 60 anos ou mais.

Informações via e-mail

Pedido de
aposentadoria
por e-mail
Nestes casos, os servidores serão
orientados sobre os documentos
necessários para análise.

//

Restrição dos horários
de atendimento
Para evitar aglomeração no
Setor de Atendimento,
não há acesso livre em
qualquer horário.

//

Novos procedimentos
de atendimento
Trabalhando em regime
de escala, conforme orientações
da Secretaria da Saúde,
são mantidas as regras
de distanciamento.

Atendimento
agendado
Servidores
da ativa,
aposentados
e pensionistas
agora têm
que agendar
o atendimento.
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Teleatendimento

//

Para consultas e dúvidas
acerca da Covid-19.

ICS

//

Monitoramento de saúde
Dos beneficiários acima de 60 anos.

//

Fornecimento de remédios
Evitando o deslocamento dos
pacientes do grupo de risco.

//

Aumento do
prazo de validade
Das guias de exames e consultas.

Atendimento diferenciado
durante a pandemia para
consultas, receitas on-line,
contato com os beneficiários
acima de 60 anos, fornecimento
de remédios e atenção especial
com as gestantes.
As mudanças serão mantidas
até o fim da situação de
emergência em saúde pública.

//

Isenção da
coparticipação em
toda a rede credenciada
Nas especialidades atendidas
no Centro de Saúde, enquanto
durar a pandemia.

Inserção de guias
pelo teleatendimento
Evitando deslocamento ao ICS.

//

Atendimento especial
de gestantes que
têm contato direto
com o médico
Dando mais segurança
e tranquilidade durante
a gestação.

Entrega
de receitas
on-line
Evitando o
deslocamento
dos pacientes.
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//

IMAP
No ano da pandemia, a participação
da população no programa de consultas
públicas Fala Curitiba foi garantida
pela internet.
O crescimento do on-line é de
67% em relação ao ano passado.
A modalidade já era utilizada,
mas com a suspensão das reuniões
presenciais, esta foi a opção para a
população que participa da iniciativa.
Serviços on-line têm sido preparados
dentro do Escritório de Processos, um
comitê que articula junto com servidores
de cada área, o desenvolvimento
de processos menos burocráticos.

//

Ampliação
online do
Fala Curitiba

As reuniões
presenciais foram
transferidas para
o formato de
votação on-line,
onde o cidadão
pode indicar cinco
prioridades para o
orçamento de 2021.

Curso livre ‘Como se
Organizar no Período
de Isolamento Social’
Com orientações sobre a organização
do home office, atividades para
crianças e adolescentes, práticas
de exercícios físicos, educação
alimentar, saúde emocional,
aulas de música e artes visuais,
além de dicas de cursos on-line.

//

Realização de lives
com temas variados
Desde processos de inovação
no atendimento digital e na
administração pública, passando
por dicas para uma boa oratória
até temas mais complexos,
como guarda familiar e
combate à violência doméstica.

//

Segurança para
os estagiários
A equipe de estagiários foi
afastada das atividades presenciais,
sem comprometer o pagamento
da sua bolsa-auxílio.
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CURITIBA
PREV
A equipe da CuritibaPrev viu no período
da pandemia a oportunidade de levar
conhecimento aos que já são
participantes do fundo de pensão
e também ao público em geral.
Mesmo com os seus funcionários trabalhando
em regime de home office, o atendimento
aos participantes e aos interessados na
previdência complementar continuou
sendo feito de forma não-presencial.
Também foram mantidas as reuniões
dos conselhos Deliberativo e Fiscal
por videoconferência.
Além disso, os sistemas e contratos
com fornecedores foram aprimorados.

Webinários

"A Importância
da Previdência
Complementar"
e "Como
Entregar
Resultados em
um Cenário de
Juros Baixos"
com ampla
audiência em
todo o Brasil.
//

//

Órgãos de governança
em pleno funcionamento
Reuniões do Conselho Deliberativo
e do Conselho Fiscal por
videoconferência.

//

Atendimento
personalizado
Apresentação, de forma individual
das vantagens exclusivas
para servidores municipais.

//

Aperfeiçoamento
dos sistemas
E também dos contratos com
fornecedores de serviços.

//

Homenagem
aos servidores
Produção de um vídeo mostrando
os servidores que trabalham em
atividades essenciais.
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//

COHAB

Atendimentos presenciais
mediante agendamento
Para os casos de maior complexidade,
nos quais a solução dependa da
presença física do usuário.

//

Suspensão da exclusão
das inscrições no
Sistema Fila
Para reduzir o fluxo de pessoas
na sede da Companhia e nas
nove agências localizadas nas
Administrações Regionais.

Nossa equipe também tomou as
medidas necessárias para atuar
no combate à pandemia.
Prezar pela segurança do cidadão
foi o objetivo da diretoria da Cohab
quando decidiu adaptar suas
formas de atendimento
com o objetivo de contribuir
para o combate ao Coronavírus.

//

Suspensão das reuniões
presenciais para oferta
de imóveis
Os interessados passaram
a ser convocados por e-mail.
A apresentação foi assistida de
forma online por 4 mil inscritos.

//

Suspensão de medidas
administrativas e judiciais
para retomada de imóveis
inadimplentes
Para minimizar os impactos
econômicos da pandemia.

//

Medidas junto
ao corpo funcional
Com informações periódicas
e atualizadas de controle da
disseminação da pandemia
junto a seus colaboradores.

Atendimento
remoto à
população

13.625
atendimentos
à distância.
Desde quando foram
adotadas as medidas
de segurança.
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PROCURADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO

//

Defesa em ações que
objetivavam a suspensão dos
pagamentos de ISS e IPTU,
garantindo recursos para
investimento do município.
//

Liminar para a exclusão
do Município no CADIN.

//

Ações judiciais visando
o cumprimento das regras
de distanciamento social
para o combate à disseminação
da Covid.

//

Acompanhamento das normas
editadas nas esferas federal,
estadual e municipal sobre a
pandemia, para atualização
e avaliação da situação no
Município.

A efetividade das medidas do município
no enfrentamento ao Coronavírus tem
participação direta da Procuradoria.
Além da consultoria na elaboração
de decretos e portarias em todas
as áreas, a pandemia gerou aumento
considerável nas ações judiciais.

//

A elaboração e exame de
cerca de 30 normas legais
para assegurar sua coerência
normativa em resoluções
relacionadas à pandemia.

A Procuradoria também orientou
contratações emergenciais como comodato
de hospitais, respiradores e insumos para
a saúde, avaliação da implantação de
novos programas e de serviços assistenciais,
programas para alimentação, doações.

//

A elaboração de pareceres
referências, para dar maior
agilidade no trâmite dos
processos administrativos
de requisições e contratações,
entre outros.

//

A avaliação de várias
contratações, muitas inéditas:
contratos de comodato de
hospitais e de respiradores,
aquisições de insumos para
a saúde, EPIs, entre outras
de compras variadas,
serviços de hotelaria, avaliação
da implantação de novos
programas e de serviços
assistenciais, programas
para alimentação, doações,
entre outros.

//

Elaboração e exame das
medidas adotadas em relação
aos servidores públicos por
conta da pandemia.

//

Continuidade do atendimento
e resposta a ofícios do Ministério
Público Estadual e outros
órgãos, com a realização de
reuniões e audiências virtuais.

