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2017- 2020PROGRAMA DE 
METAS
O Programa de Metas 2017-2020 reconhece os limites de seu 
horizonte temporal para fazer frente a uma história de ações 
direcionadas ao desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa. 
Ao mesmo tempo, propõe-se a seguir os passos no caminho 
da construção de um processo de planejamento participativo 
e transparente que aponte os eixos de superação das 
desigualdades sociais, econômicas e regionais trazendo para a 
cidade soluções que a levarão a se manter num posicionamento 
compatível com a sua importância na região, no Estado e no 
País.

O esforço de elaboração do Programa de Metas 2017-2020 foi o 
de ir além da lista de metas, apontando objetivos estratégicos, 
eixos estruturantes e articulações territoriais sobre os quais 
se pretende alcançar resultados efetivos. Tais objetivos, eixos 
e articulações, em conjunto com a participação popular no 
processo, são a verdadeira ponte para a elaboração de um 
projeto de cidade. A possibilidade de transformação desse 
projeto em realidade passa pela execução das metas, mas 
passa também pela continuidade do acompanhamento 
desses aspectos estratégicos, pela capacidade de ajuste de 
percurso e, principalmente, pela apropriação desse projeto pela 
população. O Programa de Metas 2017-2020  convida os Ponta-
grossenses a nos acompanhar na construção desse modelo de 
planejamento público e compreensão da ação sobre a cidade.

1Ponta Grossa Programa de Metas 2017-2020
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FORMATO

Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais Individuais e 
sociais de toda pessoa humana;

Inclusão Social, com redução das desigualdades regionais e 
sociais e melhoria da qualidade de vida da população;

Promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e 
economicamente sustentável e combate à poluição em todas as 
suas formas;

Promoção do cumprimento da função social da propriedade;

Universalização do atendimento dos serviços públicos municipais 
com observância das condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, 
bem como, segurança e atualidade com as melhores técnicas, 
métodos, processos, equipamentos e modicidade das tarifas e 
preços públicos. 
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Os indicadores de desempenho 
estão baseados e fixados segundo 
os eixos abaixo:

Dessa maneira, os eixos estruturantes assumem o papel de orientadores dos 
objetivos, cujo desenvolvimento processar-se-á de forma integrada e convergente. 
De conformidade com essa linha de condução, as ações integradas representam 
o trabalho conjunto dos diversos Orgãos da Administração Pública empenhados 
na realização dos objetivos e a convergência gerará o resultado objetivado, por 
meio desse esforço conjugado. 

▶
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METAS

Apresentação do Plano Municipal 
de Segurança Pública

Implantação do Programa Procon 
nos Bairros

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

Reestruturação Funcional da 
Guarda Municipal

Programa de Polícia Comunitária 
com módulos móveis nos bairros

Programa de Segurança Alimentar

Implantação de faixas de segurança 
para Ciclistas

Ligação Interbairros

METAS

Procon Móvel circulando nos bairros com 
programação quinzenal

Campanhas educativas em escolas e para 
a comunidade

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

Atividade seguindo cronograma 
específico para os 4 anos

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

Demarcação em regiões de alta 
circulação de ciclistas como medida 
protetiva

Seis novas ligações entre bairros de 2017 
à 2020

DESCRIÇÃO

1
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Eficientização do Sistema de 
Iluminação Pública

Implantação do Pronto 
Atendimento de Saúde em 
Uvaranas 

Oferta de Aulas de Inglês no 
currículo escolar da rede municipal

Ampliação dos tempos escolares

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

Implantação da Patrulha Maria da 
Penha

Implantação da Escola Municipal de 
Saúde Pública

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

Incremento das Operações do 
Aeroporto Municipal Santana

Criar o grupo de Teatro Municipal

Programa de Sinalização Turística

Programa de Incentivo ao trade 
receptivo

Desenvolvimento de Turismo Rural 
com Melhoria dos Acessos

METAS

Uso de novas tecnologias de iluminação

Ampliar o número de horas de 
permanência na escola

CMEI para todas as crianças acima de 1 ano.

Patrulha específica para vítmas de violência 
doméstica

Educação Permanente para Profissionais da 
Saúde da Rede Municipal 

Aumento do atendimento da Saúde da 
Família

Desenvolvimento de estrutura para 
incremento de operações

Desenvolvimento de um grupo de Teatro 
da Cidade

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

Reforma e Melhorias no Complexo Ambiental 

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

Criação do Condomínio do Servidor

Restauro e recuperação da Estação Paraná

Criação de 5 campos de Grama Sintética

Construção de 12 Campos nos Bairros 

Construção de duas pistas de skate

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

Contratar 4.800 oportunidades de moradia 
até 2020

Efetivar Estacionamento Regulamentado 
Digital 

Reestruturar Pontos de Ônibus para 
exploração Publicitária

METAS

Casas populares para pessoas de 
terceira idade 

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

Moradias da Prolar exclusivas para 
Servidores Públicos do Município

Trazer alternativa de nova 
modalidade de estacionamento 
regulamentado

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

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

Estabelecer indicadores de 
qualidade na Administração 
Pública

Implantação do Projeto do novo 
Mercado Municipal

Revitalização do quadrilátero 
Histórico

Implantar a Politica Municipal de 
Resíduos Sólidos

Ampliação do Programa Feira Verde 
e Feira do produtor e feira Orgânica 
e Feira do Peixe

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

Oferecer 10 mil consultas/mês na 
rede de atenção básica

Construção do Restaurante Popular 
de Uvaranas

Ampliação do Programa de 
Pavimentação Sustentável, com 
Xisto e Asfalto

METAS

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

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

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

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

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

Ampliação das consultas de Urgência e 
Emergência

Ampliação das consultas na área da saúde

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

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

Implantar pontos difusores de sinais de internet 
pública de banda larga

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

Potencializar a utilização dos Centros de 
referência em Assistência Social

Oferta de 50 mil exames laboratoriais/mês

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

METAS

Implantação de práticas 
objetivando a justiça fiscal

DESCRIÇÃO
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Ao final de cada ano, o Prefeito divulgará o relatório da execução do Programa de 
Metas, o qual será disponibilizado, em sua íntegra.

▶
Acompanhamento das metas
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