
PLANO 
DIRETOR 
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville

Lei Complementar nº 261, de 28 de fevereiro de 2008.

SISTEMATIZAÇÃO E SÍNTESE 
DA ETAPA DE PROPOSTAS



A Prefeitura Municipal de Joinville está promovendo a revisão participativa do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável de Joinville (PDDS). Para isto, a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável 
(SEPUD) organizou o processo em etapas.

 
A primeira fase foi realizada no mês de junho de 2018, nas oito sub-regiões da cidade, com a participação da 

comunidade. Nessas oficinas, a sociedade civil pôde elaborar e validar de forma participativa o Diagnóstico do Plano 
Diretor vigente.

 
Com base neste Diagnóstico, na segunda fase, foram levantadas as propostas de diretrizes, ações e alterações do 

Plano Diretor. Estas Propostas foram sistematizadas e os resultados principais serão apresentados a seguir.

Com base nos resultados de toda esta segunda etapa, se dará início a terceira fase, de redação da Minuta e 
validação participativa.

Consideramos esse momento um passo importante no processo de pensarmos a cidade que queremos. Uma 
nova proposta de construção coletiva, que ouve, cria, dissemina e transforma desejos em diretrizes e estratégias.
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A segunda etapa do processo de Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável foi a de Propostas, 

onde o objetivo foi levantar de forma participativa as sugestões de diretrizes, ações e alterações do Plano Diretor 

vigente.

Com o intuito de facilitar a participação da comunidade, disponibilizou-se formulários por meio físico e 

eletrônico e organizou-se oficinas nas oito regiões do município.
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PARTICIPAÇÃO



14 (2,6%)

REVISÃO DO PLANO DIRETOR
ETAPA DE PROPOSTAS
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Com um total de 537 participações, a 

etapa de Propostas recebeu contribuições dos 

munícipes através de formulários:

● Físicos (2,6%), disponibilizados nas oficinas, 

subprefeituras e SEPUD;

● Eletrônico (25,0%), disponibilizado no site 

da Prefeitura.

Nas oficinas, a aplicação da metodologia 

de Design Participativo permitiu aos 

presentes exporem e debaterem suas 

sugestões de forma coletiva. Esta foi a 

modalidade mais optada de participação 

(72,4%).



REVISÃO DO PLANO DIRETOR
FORMULÁRIOS DE PROPOSTAS
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16 a 30 de julho de 2018;

Por meio físico e eletrônico;

Total de 148 participações nos 
formulários.



REVISÃO DO PLANO DIRETOR
OFICINAS DE PROPOSTAS 16 a 26 de julho de 2018;

08 regiões das subprefeituras;

Total de 389 participações nas 
oficinas.
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O relatório de resultados de cada 

oficina realizada nas oito regiões está 

disponível no site da Prefeitura. 

Para saber mais, acesse: 

Revisão do Plano Diretor 

do Município de Joinville.

REGIÕES 07

https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/revisao-do-plano-diretor-do-municipio-de-joinville-2018/
https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/revisao-do-plano-diretor-do-municipio-de-joinville-2018/


Nesta segunda etapa foram levantadas propostas de diretrizes, ações e alterações para cada temática que 

compõe o Plano Diretor de Joinville (disponível aqui). 

As sugestões foram pautadas também nos diagnósticos oriundos das Oficinas da Primeira Etapa, e foram 

elaboradas e discutidas de forma participativa. Dentre as sugestões, foram elencadas as de maior relevância. 

A síntese de cada temática é apresentada a seguir em formato de texto, gráfico e nuvem de palavras:

08

SÍNTESE OFICINAS DE PROPOSTAS

https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-oficinas-de-propostas-para-revisao-do-plano-diretor-do-municipio-de-joinville-2018/


Sobressaíram temas atrelados à 

● Mobilidade Intermunicipal (integração do 

transporte público e de modais, aproveitamento da 

linha férrea, qualificação de infraestrutura); 

INTEGRAÇÃO REGIONAL
● Simplificação de Processos (agilidade e 

desburocratização de processos administrativos 

municipais); 

● Gestão Associada (instrumentos que possibilitem 

troca de experiências e atuação conjunta dos 

municípios).
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RESULTADO DAS OFICINAS

32,1%

14,3%

14,3%

10,7%

7,1%

7,1%

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%
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Quanto a temática de Mobilidade e Acessibilidade, foram 

apontadas, principalmente:

● Incentivar a aplicação do Plano Diretor de 

Transportes Ativos, criando condições para a 

utilização crescente de modos não motorizados;

● Reformulação do Transporte Coletivo, com 

inovação, integração modal e qualificação de 

infraestrutura;

● Ampliar as ações de Educação, para todos, 

conscientizando sobre normas e como estratégia 

de melhoria da segurança viária (programas 

educativos, campanhas, eventos, blitz).

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 11



RESULTADO DAS OFICINAS

14,8%

14,8%

14,8%

11,1%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

3,7%

3,7%
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Sobressaíram temas atrelados à 

● Preservação Ambiental;

● IPTU Progressivo;

● Uso do Solo Misto.

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 13



RESULTADO DAS OFICINAS

16,7%

16,7%

12,5%

8,3%

8,3%

8,3%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%
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Na temática, sobressai a 

● Implantação e manutenção de 

equipamentos e espaços públicos, 

em parceria com a comunidade;

● Aumentar a capacidade de 

Fiscalização;

● Criar incentivos para Construções 

Sustentáveis.

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 15



RESULTADO DAS OFICINAS

12,5%

12,5%

8,3%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%
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Na temática, sobressai:

● Fortalecimento a ampliação das ações de 

Fiscalização, perpassando desde 

ocupações e atividades irregulares à 

ações preventivas;

● Manutenção da Preservação, de 

nascentes, aPP’s e Cota 40;

● Expansão da rede de Saneamento 

Básico, principalmente coleta e 

tratamento de esgoto;

● Fortalecimento da Educação Ambiental 

visando a conscientização e a 

propagação do conhecimento.

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL 17



RESULTADO DAS OFICINAS

26,1%

17,4%

13,0%

13,0%

8,7%

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%
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Sobressaem:

● Aumento de efetivo da Guarda Municipal de 

Joinville, de maneira a ampliar a capacidade de 

atuação;

SEGURANÇA
● Educação - fortalecimento e ampliação das 

ações educativas em segurança, percepção de 

riscos e trânsito;

● Articulação intersetorial e com demais 

entidades de segurança, para facilitação na 

troca de dados e fortalecimento através de uma 

atuação conjunta.
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RESULTADO DAS OFICINAS

29,2%

16,7%

16,7%

8,3%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%
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Referente à temática de Saúde, destacam-se as 

propostas de

● Incentivo à Saúde preventiva,  perpassando desde 

ações educativas, campanhas e infraestrutura de 

lazer e esporte;

SAÚDE
● Expansão da rede de Saneamento Básico, 

garantindo qualidade de vida ao cidadão;

● Expansão e qualificação dos Equipamentos 

públicos, de forma a atender a demanda por 

equipamentos de saúde, das básicas à alta 

complexidade.
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RESULTADO DAS OFICINAS

29,2%

12,5%

12,5%

8,3%

8,3%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%
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Dentre as sugestões realizadas na 

temática, sobressaem:

● Inovação em práticas 

pedagógicas e estrutura, para 

formação com enfoque em 

cidadania, tecnologia, 

sustentabilidade e 

empreendedorismo;

● Promover e ampliar a capacitação 

e formação continuada de 

Docentes e gestores;

● Parcerias entre entidades 

públicas e privadas, para viabilizar 

a oferta de mais vagas.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 23



RESULTADO DAS OFICINAS

32,0%

20,0%

12,0%

8,0%

8,0%

8,0%

4,0%

4,0%

4,0%
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● Fomentar a Educação e Formação, para estimular 

o empreendedorismo e a inovação pela população, 

considerando o desenvolvimento sustentável;

● Qualificação da Gestão Pública quanto setor 

financeiro, para redução de gastos e maior 

capacidade de investimento.

Houve destaque para temas como:

● Simplificação de processos administrativos do 

poder público, com inclusão de tecnologia e 

integração intersetorial, desburocratizando e 

agilizando processos;

PROMOÇÃO ECONÔMICA 25



RESULTADO DAS OFICINAS

22,2%

11,1%

11,1%

7,4%

7,4%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%
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Quanto à temática de Habitação, houve enfoque em:

● Ações integradas de Fiscalização, evitando 

ocupações irregulares (urbana e rural) e em áreas 

de preservação, e monitoramento dos imóveis 

viabilizados pela PMJ;

HABITAÇÃO
● Maior oferta de Programas Habitacionais para 

aquisição de lote, imóvel, material de construção, 

ou para produção de conjuntos habitacionais para 

famílias de baixa renda;

● Normatizar a Regularização Fundiária.
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RESULTADO DAS OFICINAS

27,3%

22,7%

18,2%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%
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Na temática de Assistência Social houve destaque para:

● Implantação e qualificação de equipamentos de 

Equipamentos Públicos, tais como: CRAS, CREAS, 

Casas de passagem, etc. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
● Fortalecimento e criação de Programas e Projetos 

de assistência social, nas mais diversas áreas, com 

atuação conjunta de entidades e departamentos 

(Articulação Setorial); e Divulgação, tornando-os 

mais conhecidos e acessíveis.
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RESULTADO DAS OFICINAS

21,7%

21,7%

13,0%

13,0%

8,7%

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%
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As sugestões abarcam:

● Cicloturismo, promoção de atividades, criação de 

rotas e qualificação de infraestrutura, tanto rural 

quanto urbana;

CULTURA
● Eventos, abrangendo desde o incentivo de eventos 

de grande porte;  promoção de novos eventos e 

tradicionais; a descentralização dos eventos; e a 

utilização de espaços públicos para tais atividades 

(escolas e praças) e/ou implantação de CEU’s;

● Melhoria e ampliação da divulgação de eventos e 

atrativos turísticos e culturais.
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RESULTADO DAS OFICINAS

12,5%

12,5%

12,5%

8,3%

8,3%

8,3%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%
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Houve destaque para:

● Implantação e qualificação/manutenção de 

Infraestrutura e Equipamentos de lazer e esporte, 

como forma de incentivo à prática e promoção da 

qualidade de vida;

LAZER E ESPORTE
● Fortalecimento e ampliação de programas de 

iniciação desportiva (PID), inclusive com a inclusão 

de novas modalidades;

● Escolas - ações e programas referente à promoção 

do esporte, tanto no contraturno, como no uso das 

escolas pela comunidade em períodos ociosos 

(finais de semana e noturno).
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RESULTADO DAS OFICINAS

21,7%

17,4%

17,4%

8,7%

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%
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Dentre as sugestões realizadas na temática, destacam-se

● Meios de Comunicação e Divulgação: intensificar 

ações para tornar mais conhecidos os serviços, 

fortalecer os canais em mídias alternativas e 

tradicionais, e o uso de tecnologia como 

ferramenta de comunicação;

GESTÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
● Reformulação da Ouvidoria, tornando mais 

atrativa, transparente e com menor tempo de 

resposta;

● Reformulação do formato de Audiências Públicas, 

fortalecendo a participação.
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RESULTADO DAS OFICINAS

21,7%

21,7%

13,0%

8,7%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%
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COMENTÁRIOS FINAIS
A conclusão desta segunda etapa, de propostas de diretrizes e ações, dará subsídios para a revisão do Plano 

Diretor e escrita da minuta - próxima etapa do processo. 

Na terceira etapa, a minuta será disponibilizada em formato digital e através de audiências nas oito regiões do 

município, onde poderemos de maneira colaborativa, validar a proposta de revisão.

Continue acompanhando e participando da Revisão do Plano Diretor.

Para saber mais, acesse:

Revisão do Plano Diretor do Município de Joinville.
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https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/revisao-do-plano-diretor-do-municipio-de-joinville-2018/



