


“Um Novo Jeito de Governar”



Instrumento em que o dirigente se 

compromete a executar várias ações 

voltadas para atingir objetivos que se 

expressam em metas

Uma das modalidades possíveis dentro da Gestão para 

Resultados → em julho de 2011, o governador Beto Richa 

definiu, através do Decreto nº 1.947, o Contrato de Gestão 

como o instrumento de contratualização de resultados a ser 

adotado pelo governo do Paraná



O fim último dos Contratos de Gestão é a 

obtenção da eficiência na execução das 

políticas públicas 

�Foco nos resultados

�Transparência

�Responsabilidades gerenciais assumidas 

publicamente



Instrumentos de Planejamento

Plano de Governo

Plano Plurianual

Contrato de Gestão

LOA



PROJETOS PRIORIZADOS

A SEDS irá contratualizar dois projetos:

� Aprimoramento da Gestão

� Família Paranaense



Estabelecimento de prazos e metas 

quantitativas para o cumprimento das 

diretrizes do 

Plano de Governo





PROGRAMA INTERSETORIAL
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social - SEDS

Secretaria da Educação - SEED

Secretaria da Saúde - SESA

Companhia da Habitação - COHAPAR

Secretaria da Agricultura e Abastecimento - SEAB

Secretaria do Trabalho e Economia Solidária - SETS

Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI

Secretaria de Relações com a Comunidade - SERC

Secretaria do Esporte - SEES

Secretaria da Cultura - SEEC

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES

Promover a intersetorialidade na prática

Metas 

contratualizadas

por todos os 

órgãos

envolvidos



METAS GLOBAIS – ano de 2012

Famílias atendidas pelo Programa                      5000

Municípios prioritários atendidos pelo Programa    30

Comitês intersetoriais de gestão capacitados         45



METAS INTERSETORIAIS
SEED Ofertar vagas para os alunos atendidos pelo Programa na Educação

Integral

Viabilizar turmas de alfabetização para jovens, adultos e idosos

analfabetos via Paraná Alfabetizado

Atender reparos em escolas e executar convênios com os municípios

para ampliação das salas de aula

Unificação dos comitês vinculados aos Programas da SEED e Elaboração

de Plano Diretor da Educação

COHAPAR Regularização Fundiária

Construção e adequação de moradias



METAS INTERSETORIAIS
SEAB Realizar eventos de capacitação relacionados à segurança alimentar,

produção e aproveitamento de alimentos

Atender as famílias selecionadas nos municípios em que existe o

Armazém da Família

SESA Construção e reforma de Unidades de Saúde

Garantir referência hospitalar para as gestantes conforme estratificação

de risco, estabelecendo padrões de qualidade e segurança

Estabelecer incentivo financeiro, fundo a fundo, para custeio das equipes

de saúde que atuam na APS com ênfase em critérios de vulnerabilidade

epidemiológica e social



METAS INTERSETORIAIS
SETS Qualificação profissional conforme levantamento prévio das demandas

dos municípios de residência das família

Desenvolvimento de competências através das Oficinas de Melhoria das

Competências para o Trabalho, via telessalas

Garantia de atendimento das famílias nas Agências do Trabalhador

Atendimento das crianças das famílias selecionadas com o Programa

Leite das Crianças

SERC Realizar o projeto Paraná em Ação nos municípios priorizados para

execução do Programa em 2012



METAS INTERSETORIAIS
SEEC Biblioteca Cidadã

Acesso à cultura e a espaços informatizados para inclusão digital

SEJU Apoiar, junto à Defensoria Pública, a implementação da Defensoria nas

Comarcas, possibilitando o acesso à justiça gratuita

Implementação de Centro de Referência do Idoso Vítima de Violência em

Curitiba, com abrangência para a região metropolitana

SETI Capacitar, assessorar e apoiar as famílias através dos Subprogramas do

Projeto Universidade sem Fronteiras (Apoio à Saúde; Apoio à Agricultura

Familiar e Agroecologia; Incubadora dos Direitos Sociais; Diálogos

Culturais)
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