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Nº PROGRAMA OBJETIVO 

01 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Acompanhar e dar suporte administrativo e financeiro 
às Unidades da Prefeitura de Joinville. 

02 
GESTÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL 

Pagamento das despesas voltadas a pessoal, como 
servidores, estagiários e outros benefícios voltados a 
pessoal, como saúde, vale transporte, vale 
alimentação,etc. 

03 OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Pagamento de despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações de governo, das quais não 
resulta um produto e não geram contraprestaçãop 
direta sob forma de bens e serviços. 

04 
COMUNICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA 

Facilitar o acesso do munícipe às informações sobre a 
execução das ações de governo e as divulgações de 
atos oficiais/legais. 

05 
MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO 

Integrar tecnologia e qualidade dos serviços públicos, 
garantindo a eficiência no atendimento das demandas 
do munícipe. 

06 GESTÃO DE SAÚDE 

Planejar as políticas municipais de saúde de forma 
democrática e operacionalizá-las por meio de uma 
gestão orientada a resultados, garantindo o controle 
social. 

07 GESTÃO EM EDUCAÇÃO 

Garantir o acesso, permanência e êxito do aluno 
matriculado no ensino fundamental e infantil e na 
educação continuada, promovendo o acesso à 
formação necessária para o exercício de cidadania aos 
jovens e adultos, proporcionando um crescimento para 
o trabalho e um estudo posterior. 

08 
GESTÃO DE POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Intensificar a participação popular na formulação e 
controle da política de assistência social por meio de 
conselhos, conferências e fóruns de assistência social, 
de direito da criança e do adolescente, de direitos dos 
idosos, de direitos da mulher e de direitos da pessoa 
com deficiência ou mobilidade reduzida e ou outras 
formas de organização. 

09 
GESTÃO DE CULTURA, 
ESPORTE E TURISMO 

Promover, fomentar e gerenciar ações que visam 
potencializar o bem estar e qualidade de vida do 
cidadão, através do lazer, esporte, turismo e cultura. 

10 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL 

Fomentar o desenvolvimento sustentável rural e 
urbano, possibilitando novas oportunidades de trabalho 
e a geração de renda, promovendo  inovação de base 
tecnológica.  

11 GESTÃO AMBIENTAL 

Promover a preservação da biodiversidade e da 
paisagem natural, garantir ao cidadão uma cidade 
saudável do ponto de vista do ambiente natural, em 
ênfase na harmonia sócio ambiental. 
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12 
GESTÃO DE PROTEÇÃO 

CIVIL E SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Viabilizar serviços e projetos de promoção à cidadania 
direcionadas às políticas de segurança municipal, 
trânsito, prevenção e educação dos direitos do 
consumidor.  

13 
GESTÃO DE HABITAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO 

Garantir acesso à moradia com condições adequadas 
de habitalidade e urbanidade, priorizando os 
segmentos sociais vulneráveis. 

14 
INFRAESTRUTURA 

PÚBLICA E MOBILIDADE 

Realizar ações voltadas à área de infraestrutura 
visando melhorar a qualidade de vida e a mobilidade 
das pessoas. 

15 JOINVILLE 2030 

Construir uma Joinville com visão estratégica, a fim de 
promover o planejamento e a gestão eficiente e eficaz, 
por meio de projetos e obras de infraestrutura 
necessárias para o desenvolvimento sustentável, 
acompanhando o crescimento do Município e região 
metropolitana. 

 
 
 


