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Plano 12 – JUNTOS POR JOINVILLE 

 (Diretrizes de Governo - Gestão 2021/2024) 

Acreditamos que “Juntos Por Joinville” possamos mudar as práticas da administração 
pública de nossa cidade. Nesse sentido, esse não é e não será um Programa de Governo pronto 
e estanque sem os devidos aperfeiçoamentos. Aqui teremos as diretrizes que vamos discutir 
com a sociedade. Elas serão discutidas e aperfeiçoadas com a participação de toda a sociedade 
joinvilense e suas muitas instituições representativas ao longo da campanha eleitoral. O que 
alinhavamos a seguir, com o objetivo de iniciarmos o debate, são diretrizes gerais, ideias e 
passos que consideramos fundamentais para fazer da nossa Joinville uma cidade 
verdadeiramente justa, solidária, unida, forte e progressista. Portanto, certamente haverá, na 
maior cidade do Estado de Santa Catarina, muitas complexidades que deverão ser analisadas 
para buscarmos as prioridades de Governo pensando uma Joinville em 2051 quando nossa 
cidade completará 200 anos. Vamos juntos por Joinville ser um Governo de realizações. 

 

DIRETRIZES PARA UMA ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PARA JOINVILLE 

 

1 – Joinville transparente e participativa. 

- Elaborar nos primeiros 6 meses um Plano de Metas e Prioridades, que conterá diretrizes, 

objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas qualitativas e quantitativas para 

cada um dos setores da Administração Pública Municipal e servirá de base para elaboração do 

plano plurianual (PPA), das diretrizes orçamentárias (LDO) e dos orçamentos anuais (LOA). 

- Investir na criação do Joinville On-line, um aplicativo (APP) que permitirá aos munícipes 

relacionarem-se diretamente com a Prefeitura para encaminhamento de demandas, desde 

marcação de consultas médicas até solicitações de zeladoria da cidade, passando pelo acesso 

remoto à outros serviços públicos e permitindo ao cidadão ser colaborativo na governança de 

Joinville.  

 

 

2 – Joinville Sustentável 

 - Promover a Segurança hídrica 

• Construir novos reservatórios de água tratada na área urbana. 

• Implantar a nova Estação de Tratamento de Água do Rio Piraí para atender o 

desenvolvimento da Região Sul do município. 

• Implantar um Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para estimular a 

preservação das áreas rurais que são de fato produtoras de água. 
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- Implantar uma Usina que faça a transformação de Resíduos Sólidos em Biocombustíveis e Gás. 

- Subsidiar o custo da passagem do transporte coletivo com o fornecimento de biodiesel produzido 

a partir do lixo. 

- Incentivar a agricultura familiar, comunitária e cooperativa para a produção de alimentos 

agroecológicos e conservação de áreas verdes. 

 

 

3 – Joinville Justa e Solidária 

- Incentivar a Economia de Comunhão (EdC) e a Economia Solidária para gerar mais empregos e 
garantir mais estabilidade de renda. 

- Implementar o Fundo Municipal de Apoio às Ações Comunitárias e de Vizinhança (FAC), 
destinado a subsidiar iniciativas comunitárias e participativas nas áreas de lazer, cultura, 
segurança, requalificação profissional, entre outras definidas na lei 5854/2007 . 

 

 

4 – Joinville Empreendedora e Criativa 

- Implementar espaços de coworking para fomentar novos negócios inovadores, oferecendo 

internet, sala de reunião e local para palestras e oficinas. Esse espaço fará isso com orientações, 

capacitação e tudo que é necessário para incentivar a geração de renda por meio Economia 

Criativa, um formato de economia que abrange a criação, produção e distribuição de bens e 

serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como matéria prima. 

- Implantar a Nota Fiscal Joinvillense como parte de um sistema de estímulo ao desenvolvimento 

da Economia Criativa, onde parte dos recursos do ISS retornado abastecerão um Fundo de 

Investimento em Economia Criativa e Inovação. 

- Incentivar a formalização dos empreendimentos com a redução de 50% das taxas municipais 

referentes à concessão de alvará de localização e redução de 100% do ISS nos primeiros seis meses 

após sua regularização. 

- Voltar às origens do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura onde a produção 

cultural é uma atividade geradora de divisas, emprego e renda. 
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5 – Joinville do Futuro 

- Implantar Escolas de Tempo e Educação Integrais, inspiradas nos CIEPS, que serão o cerne da 

uma estratégia de resgate social das áreas mais carentes de nosso município. 

- Atrair e fortalecer a oferta de educação voltada às necessidades da nova economia e da nova 

cidadania, desde a educação infantil até a pós-graduação, consolidando Joinville como polo 

educacional. 

- Criar um Departamento de Projetos e Convênios para habilitar a Prefeitura de Joinville na 

captação de recursos junto à Ministérios e Agências de Fomento no Brasil e no Exterior. 

 

 

6 – Joinville eficiente 

- Reorganizar os principais serviços de licenciamento e consulta de forma online aos cidadãos e 

imediata, na busca de um ambiente de negócios desburocratizado e ágil. 

- Contratar Sistemas que integrem, atualizem e convirjam os bancos de dados para tornar ágil a 

tomada de decisão do Executivo. 

- Rever a legislação municipal que regulamenta os procedimentos de legalização de 

empreendimentos com a participação de um grupo técnico formado de servidores e 

representantes da iniciativa privada 

 

 

7 – Joinville Humana e Atrativa 

- Implantar o conceito de ruas completas, onde tudo é pensado para tornar o espaço público das 

ruas convidativo e humanizado, com foco no pedestre e nos transportes ativos. 

- Implantar e requalificar parques urbanos e praças por toda a cidade para conectar as pessoas 

como a natureza e oportunizar lazer ao ar livre. 

 

 

8 – Joinville Feliz  

- Promover um diagnóstico das causas da nossa criminalidade e centralizar no Gabinete do 

Prefeito uma gestão por metas de iniciativas preventivas nas áreas de educação básica, educação 
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profissionalizante, cultura, esporte, lazer, saúde, infraestrutura, saneamento, assistência social e 

habitação, articulando e concentrando esforços em regiões prioritárias. 

- Investir prioritariamente na Atenção Primaria à Saúde, especialmente na Estratégia de Saúde da 

Família, melhorando os horários de atendimento nos postos de saúde e consolidando o sistema 

de prontuário eletrônico e o sistema integrado de gestão da saúde. 

- Propor a federalização do Hospital São José, com a sua conversão em Hospital Escola vinculado 

a UFSC. Teremos ensino, pesquisa e extensão voltados para a saúde, tanto para o conhecimento 

de acadêmicos quanto para o atendimento da população. Com recursos do Governo Federal, 

especificamente de três ministérios: o da Educação, o da Saúde e o da Ciência e Tecnologia, em 

que as tarefas de seu corpo clínico são voltadas para o atendimento 100% SUS, ou seja, totalmente 

público e gratuito. 

 

 

9 – Joinville Fluida e Funcional 

- Colocar em prática os planos já elaborados: Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

(revisão em trâmite na CVJ), a Lei de Ordenamento Territorial (LOT), o Plano de Mobilidade Urbana 

(PlanMob), Plano Diretor de Transportes Ativos (PDTA) e Plano Diretor de Transportes Coletivos 

(PDTC). 

 

 

10 – Joinville Bonita 

- Recuperar a autonomia na manutenção de nossas vias asfaltadas adquirindo uma usina móvel 

de asfalto. 

- Requalificar e revitalizar a área central da Cidade como espaço de moradia, convívio e trabalho. 

- Elaborar e executar o Plano Municipal de Arborização das vias públicas. 

 

 

11 – Joinville Integrada 

Integração Regional 

- Buscar a estruturação da Região Metropolitana de Joinville, para viabilizar soluções de 

mobilidade, serviços públicos, relações econômicas e de logística. 
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- Criação de consórcios municipais para agilizar o atendimento das necessidades prioritárias das 

prefeituras como asfalto e outras obras. 

- Articular investimentos junto aos Governos Estadual e Federal para o aprimoramento na 

estrutura logística da região (rodovias, aeroportos, portos e ferrovia) 

- Promover um Circuito Integrado de Turismo Regional, apoiando e incentivando suas 

potencialidades (Industrial, de Negócios, Cervejeiro, Pesca, Turismo de Contemplação, 

Cicloturismo, Fotográfico, Turismo Rural, Náutico, Inverno). 

 

 

12 – Valorização dos Servidores Públicos.  

- Implantar um Centro de Formação Continuada de Professores que será um ambiente para a 

atualização permanente para o uso competente das novas tecnologias, para articular a política 

educacional com as necessidades locais e para tornar nossos professores em experts no trato de 

questões ligadas à produção da leitura e da escrita. 

- Reduzir as dívidas da PMJ com o IPREVILLE. 

 

 

 


