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A Prefeitura de Joinville inaugurou o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). A estrutura, 
localizada na rua Dr. João Colin, 2.700, bairro América, vai abrigar a Secretaria da Saúde (SS), 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama) e o Programa de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon). O horário de funcionamento será das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia.

Devido ao recesso de final de ano, o atendimento será paralisado a partir do dia 23 de 
dezembro e retorna no dia 2 de janeiro de 2020.

O Centro de Atendimento ao Cidadão está equipado com 500 
computadores, 200 ramais de telefone e 50 impressoras. Todas 
as salas, incluindo refeitório e auditório, possuem aparelhos de 
ar-condicionado. O imóvel é locado pela Prefeitura de Joinville. O 
contrato tem vigência 12 meses e valor anual de R$ 1,620 milhão.

A data de atendimento do Procon no CAC depende de ajustes 
nas instalações. A data será informada posteriormente. No 
momento, o atendimento do Procon continua no prédio da  
Secretariam de Infraestrutura Urbana, na Rua Saguaçú, 265.
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serviços à população
Centro de Atendimento ao Cidadão integra

 O horário de 
funcionamento  
será das 8 às 18h



As obras de reforma e 
revitalização da antiga 
sede da Prefeitura de 
Joinville, localizada na 
esquina das ruas João Colin 
e Max Colin, iniciam no dia 
15 de janeiro de 2020. Os 
trabalhos serão realizados 
pela empresa Projete 
Engenharia e Construções 
Ltda. O valor do contrato é 
de R$ 2,2 milhões e o prazo 
de execução da obra é de 
dez meses.

A Secretaria de 
Planejamento Urbano 
e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud), que 
funcionava no local, está 
atendendo na Sociedade 
Harmonia Lyra, na rua XV 
de Novembro, 485, Centro.

Após da conclusão da 
reforma do antigo prédio 
da Prefeitura, o imóvel 
vai abrigar o Centro de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) e a 
Central de Abastecimento 
de Materiais (Came), 
unidades pertencentes à 
Secretaria da Saúde.

A Secretaria da Saúde,instituiu uma gratificação especial para 
os servidores participantes das Equipes de Saúde da Família (ESF) 
e Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF). A mudança foi 
aprovada com alteração na Lei nº 3.081, que autoriza a implantação 
do Programa Saúde da Família (PSF).

A gratificação leva em conta as características diferenciadas 
da atuação das ESF. Os valores, a serem pagos mensalmente, 
correspondem a: R$ 5.632,46 para o cargo de médico da ESF; R$ 
2.790,23 para os demais servidores de nível superior, incluindo os 
médicos especialistas; R$ 542,38 para os técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem, técnicos em saúde bucal e auxiliares de 
saúde bucal; R$ 417,18 para os agentes administrativos, assistentes 
administrativos e agentes comunitários de saúde.

Equipes de Saúde da Família 
receberão gratificação por atuação

Asfaltamento das ruas  
Prudente de Moraes, Guilherme  
e Maceió iniciam em janeiro 

A Prefeitura de Joinville assinou a ordem de serviço para as obras 
de drenagem e asfaltamento das ruas Presidente Prudente de Moraes, 
Guilherme e Maceió. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no 
dia 6 de janeiro de 2020. Serão 2.235,70 metros de extensão de ruas 
que receberão melhorias, com investimento de R$ 4.657.609,36.

A rua Maceió, no trecho entre a rua Doutor João Colin e o rio 
Cachoeira, terá 55,70 metros requalificados. Com extensão de 1.560 
metros, a rua Presidente Prudente de Moraes terá o trecho entre as ruas 
Doutor João Colin e rua Guilherme asfaltado (a maior parte do trecho é 
de calçamento, atualmente). A rua Guilherme, no trecho que vai da rua 
Presidente Prudente de Moraes até a Vereador Conrado de Mira, terá 
uma extensão de 620 metros de novo asfaltamento.
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Prédio da antiga 
Prefeitura será 
revitalizado  



RODOVIÁRIA 
Obras de reforma 
chegam à metade

Prefeitura 
divulga 
calendário 
escolar  
de 2020

Em 2020, as aulas 
da Rede Municipal 
de Ensino iniciam no 
dia 5 de fevereiro e 
se encerram em 18 
de dezembro com 
entrega de boletins 
para os alunos do 
ensino fundamental. O 
Calendário Escolar 2020 
valido para 86 escolas 
municipais, 70 centros 
de educação infantil e 
unidades credenciadas 
pode ser acessado no 
site www.joinville.sc.gov.
br, na área Publicações. O 
retorno dos professores 
e equipe pedagógica das 
unidades escolares será 
dia 3 de fevereiro de 2020.

Agentes 
de Trânsito 
recebem 
treinamento 
para escolta

Os agentes de trânsito 
do Departamento de 
Trânsito de Joinville 
(Detrans) receberam 
o treinamento de 
batedores para escolta 
e formação de comboio 
para autoridades. Com 
duração de oito horas, 
45 agentes, divididos em 
três turmas receberam 
a capacitação, que é 
oferecida pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Os agentes receberam 
instruções teóricas e 
práticas, com simulação 
de escolta, na qual são 
trabalhados desde 
o posicionamento 
das motocicletas até 
cuidados de segurança 
durante as ações.

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville (Ipreville) 
encerra o ano de 2019 com 50% das obras de reforma da Estação Rodoviária Harold 
Nielson de Joinville concluídas. Com a chegada do período de férias, aumento do 
número de ônibus na estação e a previsão de passagem de 70 mil passageiros pelo 
local, foram liberados espaços e acessos do prédio para melhorar o funcionamento 
da rodoviária, evitar acidentes e facilitar o trabalho das empresas em operação.

O investimento é de R$ 2.420.598,92, pagos com recursos próprios do Ipreville, 
que é o proprietário do imóvel. A reforma contempla a recuperação de todo o 
sistema hidráulico, elétrico e estrutural, como cobertura, pisos, pintura e adequação 
das rampas de acessibilidade. O prazo para a conclusão das obras continua em 12 
meses, que vencerá em abril de 2020. As obras serão paralisadas ao fim da próxima 
sexta-feira (20/12) e retomadas a partir do dia 6 de janeiro.
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Vigilância Ambiental alerta para cuidados contra dengue

Desde 16 de dezembro, a UBSF do Itaum está 
atendendo das 7 até 22 horas. Para estender o 
tempo de atendimento, também foram ampliadas 
de 4 para 5 as equipes de saúde da família da 
unidade. Três equipes farão o turno das 7 às 16 
horas, e outras duas ficam das 13 às 22 horas.

A UBSF Itaum atende um território formado por 
cerca de 17 mil pessoas. Com as portas abertas até 
22 horas, facilita ao usuário procurar a unidade após 
o horário de trabalho. Também permite ampliar o 
atendimento de demanda espontânea, vacinação, 
além dos agendamentos para consultas e retornos. 
A UBSF Itaum fica na rua Guanabara, 548, bairro 
Guanabara. O atendimento é de segunda a sexta-feira.

CRAS Morro do Meio 
atenderá em escola 

Entre os dias 2 e 24 de janeiro, o Centro de 
Referência em Assistência Social (Cras) Morro 
do Meio atenderá provisoriamente na Escola 
Municipal Professora Elizabeth Von Dreifuss. 
A escola, que fica na rua Minas Gerais, 5876, 
no mesmo bairro, fica a apenas 500 metros 
de distância do prédio atual do Cras, na rua 
do Campo, 664. O atendimento oferecido 
na unidade escolar será apenas presencial, 
das 8 às 17 horas, sem fechar para o almoço. 
O motivo da mudança provisória é a futura 
alteração de local de funcionamento da 
unidade. Com o dobro de salas e com espaço 
maior disponível, será possível ampliar o 
público atendido e oferecer mais vagas nos 
grupos de trabalho da unidade. 

UBSF ITAUM amplia  
atendimento até 22h

Antes de fechar 
2019, Joinville já soma 
um aumento de cerca 
de 370% de focos 
do mosquito Aedes 
aegypti, em relação 
ao ano passado. Até 
esta primeira quinzena 
de dezembro, foram 
constatados 3 mil 
focos positivos do 
mosquito, enquanto 
2018 terminou com 806 
focos. Por isso, o Serviço 
de Vigilância Ambiental 
da Prefeitura de 
Joinville reforça o alerta 
para que os moradores 
façam uma revisão dos 
recipientes, antes de 
saírem de férias.

Para evitar a 
proliferação do Aedes 
aegypti é necessário 
evitar qualquer 
recipiente que acumule 
água parada, inclusive 
os que são destinados 
à hidratação dos 
animais domésticos. A 
reprodução do Aedes 
aegypti acontece com 
a postura de ovos em 
água limpa e parada. É 
transmissor da dengue, 
zika vírus, e das febres 
chikungunya e amarela.
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