
Em Maringá, a gestão pública é sustentável, transparente, moderna e planejada, com 
equilíbrio entre receitas e despesas, arrecadação acima da inflação, e saldo superavitário. 
sendo líder de investimento por habitante entre cidades com mais de 100 mil habitantes. Com 
a melhor gestão fiscal do Paraná pelo terceiro ano consecutivo, é a 12ª do Brasil, recebendo o 
1º Prêmio Gestor Público Paraná, entregue pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná. 

A Prefeitura de Maringá é referência nacional em educação e cultura, promoção da 
igualdade, saúde, esporte e lazer, meio ambiente, entre outros serviços públicos, não somente 
pela qualidade dos serviços ofertados e pela tradição de parcerias de sucesso com a sociedade 
civil organizada e suas entidades engajadas, mas também pela logística inteligente em ofertar 
serviços e equipamentos públicos estrategicamente distribuídos nos bairros, tornando cada 
localidade mais próxima dos serviços públicos, melhorando assim a qualidade de vide da sua 
população. 

Maiores informações: www.maringa.pr.gov.br 
Todos os serviços executados pelas secretarias municipais têm como premissa a garantia 

dos direitos humanos dos servidores e dos munícipes, respeitando a legislações especificas e 
as deliberações dos conselhos municipais de direito. 

Com 13 reservas florestais, totalizando 1400 quilômetros quadrados de área protegida, 
105 praças, mais de 103 mil metros quadrados de jardins, mais de 160 mil árvores, a cidade 
contabiliza cerca 26 m2 de área verde por habitantes, que contribuem para atenuar o calor do 
sol, renovar o oxigênio do ar, filtrar poluentes do ar, aumentar a unidade do ar, e estabilizar a 
temperatura ambiente. Com 100% de água potável e encanada na área urbana, 98% de esgoto 
e coleta de lixo em todos os bairros, Maringá também se classifica como a 1ª do Paraná e 2ª 
melhor cidade em saneamento do Brasil. A Prefeitura de Maringá dispõe de Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saneamento, a Agência Maringaense de 
Regulação, e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que possui coordenadoria de Defesa 
Civil, integrada com demais secretarias e órgãos estaduais e federais. 

A Prefeitura de Maringá tem atuado na recuperação e revitalização de seus fundos de 
vale e parques e desenvolvido planos diretores buscando satisfazer a dimensão ambiental da 
sustentabilidade como o Plano de Saneamento Básico, o Plano Integrado de Resíduos on line, 
e o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, além da instalação de 
pontos para coletas de resíduos recicláveis e eletrônicos. 

O Programa de Preservação de Áreas de Fundo de Vale tem aumentado a qualidade 
dos recursos hídricos, preservando a mata ciliar, com a retirada de animais não pertencentes à 
mata nativa, e o plantio de milhares de mudas com a comunidade em ações de educação 
ambiental, além de implantar à margem dos fundos de vale as calçadas ecológicas, tendo já 
construídos 51 mil m2 de calçada em 22 Km lineares. A Secretaria de Meio Ambiente, em 
parceria com demais entidades, também tem sensibilizado a população com relação à 
preservação ambiental, com diversas campanhas anuais de conscientização. 

A Secretaria Municipal da Mulher cumpre ainda o Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência Contra Mulher visando garantir a proteção e a garantia dos direitos das mulheres, 
promovendo o fortalecimento dos órgãos institucionais que atentam a mulher vítima de 
violência. 

Maringá é a 5ª melhor cidade do Brasil no combate à mortalidade infantil. Em 2013, a 
prefeitura lançou o “Programa Mãe Maringaense”, cujo objetivo é articular ações de proteção 
à maternidade. Entre outras ações, o programa visa o abastecimento do Banco de Leite 
Materno, no Hospital Universitário de Maringá. 

Dando ênfase na garantia da promoção de educação e saúde, as secretarias municipais 
de Saúde e Educação reúnem mais de 68% dos funcionários da prefeitura. A prefeitura investe 
31,25% de seus recursos na área da Saúde e 18,69% na área de educação. 

Maringá possui 48% de suas escolas municipais em horário integral. 



Como resultado da alta qualidade de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per 
capita, Maringá possui IDH de 0,808, o segundo melhor IDH do Paraná e o e o 23º melhor do 
Brasil. 

Quanto o combate à erradicação do trabalho infantil, a prefeitura integra o “Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil” articulando um conjunto de ações para retirar crianças e 
adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. O programa compreende transferência de renda – 
prioritariamente por meio do “Programa Bolsa Família” –, acompanhamento familiar e oferta 
de serviços socioassistenciais, atuando de forma articulada com estados e municípios e com a 
participação da sociedade civil.  

Quanto ao desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientais responsáveis, o 
“Programa de Horta Comunitária”, da prefeitura, objetiva também fazer o uso de áreas 
públicas que se encontram em situação de abandono e que se tornam depósito de entulho e 
lixo, através da implantação da horta. Inicialmente é feito a limpeza da área com a retirada dos 
entulhos e lixos, a área é devidamente preparada, através do serviço de mecanização agrícola, 
o solo é corregido e adubado e passam a produzir alimentos. Na implantação são tomadas 
todas as medidas de contenção e preservação ambiental de acordo com a legislação 
ambiental. Importante é que a comunidade participa de todo o processo de implantação da 
horta, desde as reuniões de capacitação até o trabalho no campo, sendo acompanhados por 
profissionais de agronomia, assistente social e nutricionista. 

Atento à transparência das contas públicas e editais, a prefeitura de Maringá criou o 
“Portal da Transparência”, no site da prefeitura, onde qualquer cidadão pode acompanhar os 
procedimentos da administração pública. O resultado é o equilíbrio entre receitas e despesas, 
com saldo superavitário. O município de Maringá também conta com a Ouvidoria Municipal, 
também com contato via internet. 

Com um investimento de 31% de seu orçamento no setor da saúde, e o índice de 1 
unidade de saúde para cada 10 mil habitantes, a Prefeitura de Maringá é referência em saúde. 
Prova disso são os prêmios que o Ministério da Saúde concede ao Programa Maringá Saudável, 
reconhecendo os projetos de conscientização e prevenção de doenças. Em 2013, a prefeitura 
de Maringá lançou o Cartão Saúde Maringá, e em 2014, lançou o Portal Saúde Maringá, com a 
presença do Ministro da Saúde, que classificou Maringá como modelo em saúde para todo o 
país. De formato inédito e pioneiro, o Portal permite o acesso dos usuários e de profissionais 
de saúde às informações sobre o paciente. Com o Cartão Saúde, que todo maringaense tem 
direito e que já está nas mãos de mais de 200 mil habitantes da cidade, é possível acessar 
resultados de exames, a carteira de vacinação e o histórico médico. Maringá também é 
classificada com o 5º melhor índice do Brasil em relação ao combate à mortalidade infantil. Em 
2013, o Programa Mãe Maringaense foi implantado em todas as unidades de saúde e reduziu 
ainda mais o índice de mortalidade infantil. O programa incentiva o aleitamento materno e 
oferta exames preventivos. A Secretaria de Saúde conta com uma Coordenação Municipal de 
DST/Aids e Hepatites Virais, que trabalha com diferentes entidades da comunidade, e tem 
realizado centenas de campanhas temáticas sempre visando atingir a população jovem, que é 
um público com alta vulnerabilidade no que diz respeito às doenças sexualmente 
transmissíveis. A Secretaria de Saúde conta também com Núcleos de Vigilância em Saúde, que 
favorecem maior interlocução dos agentes de saúde e seus serviços prestados nos bairros. 
Conta ainda com uma Rede de Prevenção e Atenção à Violência, uma rede que reúne 
representantes não só da saúde, mas também das secretarias de Educação, de Assistência 
Social, da Mulher, assim como Organizações Não-Governamentais, Polícia, Ministério Público, 
Conselho Tutelar. A rede está estruturada em treze grupos locais, e, juntos, os participantes se 
integram e discutem as estratégias para o enfrentamento dos casos de violência que são 
comuns aos serviços de cada localidade, trazendo o serviço público integrado mais próximo do 
cidadão. 



A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maringá atua intersetorialmente com 
as secretarias municipais, estaduais, segurança pública, sociedade civil, universidades, 
conselhos, grupos de apoio, dentre outros atores considerados indispensáveis para o 
desenvolvimento do trabalho que se dá em três eixos: autoridade, cuidado e prevenção. A 
Diretoria de Programas sobre Drogas tem como objetivo promover a socialização do 
conhecimento sobre drogas por meio de realização de Fóruns, Seminários, Campanhas, 
produção de material de prevenção, curso de capacitação, diálogos com a rede de 
atendimento. O Projeto Papo Legal, que conta com a participação das escolas e outras 
entidades atuantes na cidade, tem como objetivo a aproximação ao jovem por meio de 
diálogos, sejam através de rodas de conversas, entrega de material informativo sobre drogas, 
mediar discussões e esclarecer sobre o consumo de drogas, encaminhar para a rede de 
atendimento aos adolescentes. 

Em 2007, pela Secretaria de Serviços Públicos, a prefeitura de Maringá implantou o 
programa Hortas Comunitárias, que hoje é uma política pública de alimentação saudável e uso 
agroecológico do solo urbano, e serve de modelo para cidades de todo o Brasil. Maringá possui 
26 hortas comunitárias distribuídas nos bairros, onde trabalham 700 famílias, produzindo 
todos os anos 250 toneladas de alimentos naturais e saudáveis. 40% da produção é para o 
próprio consumo das famílias, e 60% é comercializado, gerando a oportunidade de emprego e 
renda.  

O programa Hortas Comunitárias já recebeu diversos prêmios desde sua criação, e 
destacamos: Prêmio de Mérito Ambiental do Rotary Club Internacional; Prêmio da Agência 
Adventista de Desenvolvimento e Recursos  Assistenciais Internacional; Prêmio Rosane Cunha 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Prêmio da Fundação Banco do 
Brasil de Tecnologia Social; Prêmio da Fundação Banco do Brasil; Selo Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas. 

Notícia: http://www2.maringa.pr.gov.br/portal/?cod=pagina/1274/prefeitura-entrega-
mais-uma-horta-comunitaacuteria-nesta-quartafeira-25 

Maringá tem se tornado cada vez mais referência estadual e nacional no esporte, 
totalizando quase 130 equipamentos esportivos públicos, o que significa uma taxa de 3 
equipamentos esportivos públicos para cada 10 mil habitantes. Contando com Vila Olímpica, 
uma das mais bem estruturadas do país, a cidade sediou em 2013 jogos da Superliga Nacional 
de Vôlei; sediou também jogos da Liga Nacional de Futsal; e sediou ainda jogos da Liga 
Nacional de Handebol. O Velódromo da Vila Olímpica de Maringá foi escolhido pela 
Confederação Brasileira de Ciclismo como sede de treinamento para a Seleção Brasileira de 
Ciclismo de Pista até as Olimpíadas de 2016. Atualmente, dez entidades são conveniadas à 
Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, na figura desta gerência: Associação de 
Atletismo de Maringá, Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá, Associação 
Maringaense de Beisebol, Clube de Ciclismo de Maringá, Associação Maringaense de 
Handebol, Associação Maringaense de Softbol, Associação Maringaense de Taekwondo, 
Associação Maringaense de Tênis de Mesa, Associação Maringaense de Voleibol e Associação 
Maringaense de Vôlei de Praia. 

A Prefeitura de Maringá disponibiliza ainda 13 Centros Esportivos para sua população, 
sediados nos bairros, com a oferta de diversas modalidades esportivas, artísticas e recreativas 
para sua população, incluindo também atividades nos centros municipais de educação infantil. 
Como resultado, os Centros Esportivos da cidade disponibilizam opções de atividades de lazer, 
esportes e atividades físicas que proporcionam a melhoria da qualidade de vida e um 
intercâmbio sociocultural através do lazer, esporte e atividade física, atendendo atualmente 
42 mil pessoas. 

Maringá também conta com a tradicional Prova Rústica Tiradentes, em sua 41ª edição, 
que reuniu quase 5 mil atletas em 32 categorias. Maringá também é referência nacional em 
esportes paralímpicos. Sendo a primeira cidade do Paraná a constituir uma gerência de 
paratletismo, sediou eventos municipais, estaduais, regionais e nacionais, desenvolvendo 



ainda atividades com a própria população com deficiência. Maringá também foi pioneira no 
Brasil na implantação das Academias da Terceira Idade, conceito de promoção de saúde e 
qualidade de vida e replicado hoje em todo o país. Hoje, Maringá conta com 59 dessas 
academias distribuídas nos bairros, onde são realizadas atividades com a comunidade, 
especialmente idosos, desde atividades típicas e supervisionadas de esporte e lazer, até 
palestras e celebrações comunitárias, melhorando a qualidade de vida dessa faixa etária. E no 
ano de 2015, a prefeitura instalou o Espaço de Inclusão, o primeiro espaço público de Maringá 
com equipamentos de lazer para crianças com deficiência.  

Notícia: http://www2.maringa.pr.gov.br/portal/?cod=pagina/1272/crianccedilas-com-
deficiecircncia-ganham-espaccedilo-da-inclusatildeo 

De cada R$ 4 investidos pela Prefeitura de Maringá, R$ 1 é destinado para a educação, 
desde a ampliação de vagas nas creches com a construção de novas e modernas instalações 
até a criação de escolas em tempo integral, com ensino de inglês e a qualificação constante de 
seus profissionais, resulta que Maringá possua um Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica acima da média estadual e nacional, em ascensão de mais de 27% desde a criação do 
índice, alcançando em 2013 a meta do Ministério da Educação e Cultura, projetada para 2021.  
Em relação à Educação Infantil, a Prefeitura tem ampliado as vagas. Com a criação de novas 
escolas, em 2014 foram criadas mais de três mil novas vagas. 

A Secretaria Municipal de Cultura promove centenas de atividades culturais durante 
todo o ano desde o incentivo à leitura nas bibliotecas até eventos e oficinas artísticas. Durante 
datas comemorativas, como o Natal, a secretaria, em parceria com entidades, promove 
desfiles natalinos inclusive nos bairros, gerando uma programação cultural durante todo o mês 
de dezembro. Em relação a apresentações artísticas, a Prefeitura de Maringá oferta peças de 
teatro e de espetáculos de dança  e música gratuitamente para a população, durante todo o 
ano. Seu maior teatro, o Calil Haddad, com quase 8 mil metros quadrados de área construída, 
possui moderna e completa infraestrutura e está entre os melhores do país. 

Quanto à promoção da igualdade, a Prefeitura de Maringá possui uma Secretaria da 
Mulher e uma Assessoria de Promoção de Igualdade Racial, com centenas de eventos culturais 
e seminários temáticos ofertados todos os anos. 

Foi uma das primeiras do Paraná a instituir uma Secretaria Municipal da Mulher, onde 
atua o Conselho Municipal da Mulher – que integra representantes da comunidade e poder 
público –, e um Centro de Referência de Atendimento à Mulher, todos com o objetivo de 
desenvolver a qualificação, a valorização e o empoderamento da mulher. 

A Secretaria Municipal da Mulher também é estruturada com uma casa para abrigar 
mulheres vítimas de violência. Promove também política de ações afirmativas que reafirmem a 
condição das mulheres como sujeito social de e político, e prioriza a permanência da criança e 
do adolescente na rede escolar em situações em que a mãe vítima de violência fica abrigada. 
Quando a criança também está abrigada, recebe apoio em suas atividades escolares. De 
acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulher, está presente 
nos quatro eixos da violência sendo eles a prevenção, o combate, a assistência e a garantia de 
direitos. A Secretaria da Mulher também promove a autonomia econômica e financeira das 
mulheres através dos cursos de qualificação profissional que proporcionam a inclusão social, 
geração de renda e emprego às mulheres do município a partir de 16 anos de idade.  

 
 


