
 LEI COMPLEMENTAR Nº 500, DE 07 DE MAIO DE 2018. 
 (Vide Lei Complementar nº  623  /2022) 

 Altera  as  Leis  Complementares  nºs  261/08  - 
 Plano  Diretor  de  Desenvolvimento 
 Sustentável  de  Joinville  e  470/17  -  Lei  de 
 Ordenamento  Territorial,  estabelecendo  o 
 conceito  e  aplicação  do  Uso  Condicionado, 
 com  obje�vo  de  promover  o 
 desenvolvimento  social  e  urbanís�co  em 
 consonância  com  o  Princípio  do 
 Desenvolvimento Sustentável. 

 O  Prefeito  Municipal  de  Joinville,  no  exercício  de  suas  atribuições,  conforme  ar�gos  42  e  68,  VI,  da 
 Lei  Orgânica  do  Município,  faz  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  de  Joinville  aprovou  e  ele 
 sanciona a presente Lei Complementar: 

 Art.  1º  Esta  Lei  Complementar  estabelece  as  condições  para  enquadramento  de  usos  ou  a�vidades 
 em  Uso  Condicionado,  visando  promover  o  desenvolvimento  social  e  urbanís�co  em  consonância 
 com  as  diretrizes  estratégicas  estabelecidas  na  Lei  Complementar  nº  261  /2008  -  Plano  Diretor  de 
 Desenvolvimento  Sustentável  de  Joinville  e  na  Lei  Complementar  nº  470  /2017  -  Lei  de 
 Ordenamento Territorial. 

 Art.  2º  Fazem  parte  da  presente  Lei  Complementar  os  Anexos  I  e  II,  contendo  informações  técnicas 
 rela�vas  à  iden�ficação,  avaliação  e  prevenção  dos  impactos  relacionados  ao  uso  e/ou  a�vidades 
 de  significa�va  repercussão  ou  interferência  na  vizinhança,  necessárias  quando  da  manifestação  de 
 interesse em inserir novos usos e/ou a�vidades em lotes ou glebas de Uso Condicionado. 

 Art.  3º  Fica  autorizado  o  Poder  Execu�vo  a  enquadrar  usos  ou  a�vidades  em  Uso  Condicionado 
 que  em  função  da  aprovação  da  Lei  Complementar  nº  470  /2017  tenham  sido  enquadrados  em  Uso 
 Tolerado, mediante as seguintes condições: 

 I - usos ou a�vidades que estavam em conformidade com a Lei Complementar nº  312  /2010; 

 II  -  usos  ou  a�vidades  com  baixo  ou  médio  impacto  conforme  preenchimento  do  Anexo  I,  com 
 assinatura de Responsável Técnico; 
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 III  -  assinatura  de  Termo  de  Compromisso,  acompanhado  de  cronograma  das  ações  de  mi�gação 
 dos impactos do empreendimento, conforme mapeados no Anexo I; 

 IV  -  o  uso  ou  a�vidade  deverão  estar  instalados  em  edificação  que  atenda  aos  índices  urbanís�cos 
 de  ocupação  do  solo  previstos  no  Capítulo  II  -  Dos  Disposi�vos  de  Controle  da  Ocupação,  do  Título 
 V - Da Ocupação do Solo da Lei Complementar nº  470  /2017. 

 Art.  4º  Será  permi�da  a  con�nuidade  das  a�vidades  e  o  acréscimo  de  outras,  desde  que  possuam 
 impactos ambientais e urbanís�cos iguais ou inferiores. 

 Art.  4º  Será  permi�da  a  con�nuidade  das  a�vidades  e  o  acréscimo  de  outras,  desde  que  possuam 
 impactos ambientais iguais ou inferiores. (Redação dada pela Lei Complementar nº  623  /2022) 

 Art.  5º  Será  admi�da,  na  gleba  ou  lote,  a  alteração  de  Razão  Social  e  CNPJ  desde  que  as  a�vidades 
 exercidas tenham impacto igual ou inferior às anteriormente realizadas. 

 Art.  6º  Será  admi�da  a  ampliação  constru�va  do  empreendimento  na  mesma  gleba  ou  lote,  ou  em 
 gleba  ou  lote  adjacente,  dentro  das  regras  edilícias  vigentes,  desde  que  não  ocorra  alteração  na 
 condição  de  a�vidade  de  baixo  ou  médio  impacto,  de  acordo  com  a  definição  prevista  na  presente 
 Lei Complementar. 

 Art.  6º  Será  admi�da  a  ampliação  constru�va  do  empreendimento  na  mesma  gleba  ou  lote,  ou  em 
 gleba  ou  lote  adjacente,  caso  a  ampliação  seja  necessária  para  atender  o  art.  7º  do  Código 
 Municipal do Empreendedor. (Redação dada pela Lei Complementar nº  623  /2022) 

 Art.  7º  Os  empreendimentos  que  tenham  ob�do  alvará  de  construção,  conforme  a  Lei 
 Complementar  nº  312  /2010,  poderão  solicitar  alvará  de  localização  conforme  o  uso  constante  no 
 projeto  de  aprovação  da  construção,  desde  que  fique  constatado  que  a  a�vidade  possui  baixo  ou 
 médio  impacto,  de  acordo  com  a  avaliação  prevista  na  presente  Lei  Complementar,  para  efeito  de 
 seu enquadramento como uso condicionado. 

 Art.  8º  Em  caso  de  descumprimento  do  termo  de  compromisso,  o  Alvará  de  Localização  será 
 cancelado  e  a  con�nuidade  do  uso  ou  a�vidade  se  tornará  proibida  para  o  local,  com  exceção  dos 
 casos em que possa se enquadrar como de uso tolerado. 
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 Art.  9º  Fica  alterado  o  inciso  II  e  acrescentado  o  inciso  IV  ao  §  2º,  do  art.  73  da  Lei  Complementar 
 nº  261  /2008, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 "Art. 73 ... 
 § 2º ... 
 II  -  usos  tolerados:  usos  licenciados  e  efe�vamente  exercidos  nos  lotes  ou  glebas,  classificados 
 como  de  alto  impacto  ambiental  e/ou  urbanís�co  para  o  setor  onde  se  encontram,  tornados 
 proibidos  em  decorrência  da  superveniência  da  nova  lei  do  uso  do  solo,  mas  que  em  razão  do 
 direito adquirido, serão man�dos. 
 IV  -  usos  condicionados:  usos  licenciados  para  lotes  ou  glebas,  classificados  como  a�vidades  com 
 baixo  ou  médio  impacto  para  o  setor  onde  se  encontram,  permi�dos  desde  que  atendam 
 requisitos  especiais  previstos  em  regulamentação  específica,  podendo  inserir  novos  usos  e/ou 
 a�vidades,  desde  que  classificadas  com  impacto  igual  ou  menor  ao  inicialmente  licenciado. 
 (Revogado pela Lei Complementar nº  620  /2022) 

 Art.  10  Ficam  alterados  os  incisos  XCV  e  XCVIII  e  acrescentados  os  incisos  CIX  a  CXII  ao  art.  2º  da  Lei 
 Complementar nº  470  /2017, passando a ter a seguinte  redação: 

 "Art. 2º ... 

 XCV  -  usos  condicionados:  usos  licenciados  para  lotes  ou  glebas,  classificados  como  a�vidades  com 
 baixo  ou  médio  impacto  para  o  setor  onde  se  encontram,  permi�dos  desde  que  atendam 
 requisitos  especiais  previstos  em  regulamentação  específica,  podendo  inserir  novos  usos  e/ou 
 a�vidades, desde que classificadas com impacto igual ou menor ao inicialmente licenciado; 

 ... 

 XCVIII  -  usos  tolerados:  usos  licenciados  e  efe�vamente  exercidos  nos  lotes  ou  glebas,  classificados 
 como  de  alto  impacto  ambiental  e/ou  urbanís�co  para  o  setor  onde  se  encontram,  tornados 
 proibidos  em  decorrência  da  superveniência  desta  Lei  Complementar,  mas  que  em  razão  do  direito 
 adquirido, serão man�dos; 

 ... 
 CIX  -  Impacto:  a  significa�va  repercussão  ou  interferência  no  sistema  viário  e  na  infraestrutura 
 urbana  ou  rural,  de  natureza  ambiental,  social  e/ou  econômica,  causadas  por  um 
 empreendimento,  em  decorrência  de  seu  uso  ou  porte,  que  provoque  modificações  nega�vas  às 
 condições  de  qualidade  de  vida  da  população  vizinha  e/ou  ambiente  urbano  ou  rural,  definido 
 conforme regulamentação específica; 
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 CX  -  Termo  de  Compromisso:  Termo  que  elenca  as  condicionantes  impostas  a  um  determinado 
 empreendimento para sua aprovação e manutenção como uso condicionado; 

 CXI  -  Cronograma  das  ações  de  mi�gação:  Definição  dos  prazos  para  execução  das  a�vidades 
 necessárias para mi�gação dos impactos mapeados; 

 CXII  -  Lotes  ou  glebas  adjacentes:  Lotes  ou  glebas  vizinhos  ou  que  a  distância  de  suas  testadas 
 sejam de até 50 (cinquenta) metros."(NR) 

 Art.  11  Fica  alterado  o  ANEXO  VI,  QUADRO  DE  USOS  ADMITIDOS,  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  (Tabela  3 
 de  7  -  parte  "b")  A�vidades  Administra�vas  (inclusive  segurança  e  educação)  e  Serviços 
 Complementares,  da  Lei  Complementar  nº  470  /17,  na  forma  constante  do  Anexo  à  presente  Lei 
 Complementar. 

 Art. 12  Esta Lei Complementar entra em vigor na data  de sua publicação. 

 Udo Döhler 
 Prefeito 
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ANEXO I 
ESTUDO DE VIABILIDADE DE USO E/OU ATIVIDADE 

 

I – INFORMAÇÕES GERAIS DO USO E/OU ATIVIDADE 
 

DADOS  DO REQUERENTE 

Nome ou razão social 
 
 

CPF ou CNPJ 

Endereço para correspondência 
 
 

no Bairro 

Cidade 
 
 

UF CEP 

Telefone Contato 
 

Email 

 

 

 

DADOS  DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome  
 
 

Formação profissional no do Registro 

Endereço para correspondência 
 
 

no Bairro 

Cidade 
 
 

UF CEP 

Telefone Contato 
 

Email 
 
 

 

DADOS DO USO E/OU ATIVIDADE ATUAL OU REQUERIDO 

CNAE (1) 
 
 

Potencial poluidor/degraedador geral (conf. Resolução CONSEMA) 

 
 

Descrição da atividade principal 
 
 

Motivação do Estudo 
 
(  ) inserção de novo uso e/ou atividade em imóveis enquadrados como de Uso Condicionado por ocasião da promulgação 
da Lei Complementar no 470/2017 (alteração do CNAE principal) 
 
(  ) inserção de uso e/ou atividade complementar em imóveis enquadrados como de Uso Condicionado por ocasião da 
promulgação da Lei Complementar no 470/2017  
 
(  ) ampliação de área construída para uso e/ou atividade enquadrada como Uso Condicionado por ocasião da promulgação 
da Lei Complementar no 470/2017  
 

Endereço 
 
 

Bairro 

No da Matricula do Imóvel 
 

No da Insc. Municipal  
 
 

Inscrição Imobiliária  

(1) No caso de Uso Residencial descrever se é unifamiliar ou multifamiliar 

 

CNAE  das Atividades Complementares 

CNAE Potencial poluidor/degraedador geral 



1 
 
 

 

2  
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 

 

7 
 
 

 

8 
 
 

 

9 
 
 

 

10 
 
 

 

11 
 
 

 

12 
 
 

 

13 
 
 

 

14 
 
 

 

15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – CARACTERIZAÇÃO DO USO E/OU ATIVIDADE 

 

LOCALIZAÇÃO 

Macrozona: 
 

Setor ou Faixa: 

Uso: 

 (   ) Permitido   (   ) Condicionado   (   ) Tolerado   (   ) Proibído 

Coordenadas UTM do Empreendimento ( para imóveis que não possuem Insc. Imobiliária) (3) 

UTM (N): 
 

UTM (E): 
 

Datum Utilizado: 

 

(2) Anexar Consulta Prévia ou Certidão de Uso  do Solo 

(3) Anexar levantamento topográfico planimétrico georreferenciado, com respectiva ART/RRT 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O USO E/OU ATIVIDADE 

Fase do Uso e/ou Atividade: 
 

(  ) A ser  implantado - previsão do início de atividade: ___/___/____   
 
(  ) Em Operação – em operação desde: ___/___/____  
 
No de Funcionários ou moradores: 

 
No de Veículos/Dia: 

 
Veículos Leves:          Veículos Pesados: 

Há residências no entorno imediato? 

(   ) Sim      (   ) Não 
Haverá supressão de vegetação? 

(   ) Sim      (   ) Não 
Há necessidade de movimentação de terras? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Os Equipamentos utilizados e/ou o Sistema Operacional é emissor de: 

Ruído 
 

 
(   ) Sim – informar o tipo:  _________________________      (   ) Não  

Calor 
 

 
(   ) Sim – informar o tipo:  _________________________      (   ) Não 

Poeira 
 

 
(   ) Sim – informar o tipo:  _________________________      (   ) Não 

Fumaça 
 

 
(   ) Sim – informar o tipo:  _________________________      (   ) Não 

Outros 
 

 
(   ) Sim – informar o tipo:  _________________________      (   ) Não 

Descrição Operacional da Atividade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTATÍSTICA DO EMPREENDIMENTO (4) 

Área do Imóvel (terreno): 
 
 

Percentual de Ocupação (Taxa de Ocupação): 

Área  Construída: 
 
 

Percentual de Permeabilidade (Taxa de Permeabilidade): 

Área do Empreendimento (Atividade): 
 
 

Gabarito (Altura máxima da edificação):  

Número de vagas de estacionamento de funcionários 
e visitantes: 
 
 

Número de vagas para carga e descarga: 

 

(4) Anexar Planta de Implantação do Empreendimento 

 

III – DELIMITAÇÃO DA VIZINHANÇA 

Mapa das Áreas de Influência do Empreendimento (Atividade) 

Inserir mapa contendo as Áreas de Influência Direta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de Influência Direta: refere-se à área correspondente a extensão das vias de acesso até os “nós” de tráfego mais 
próximo, sujeito a sofrer impactos diretos do empreendimento, em relação a ruídos, ventilação, iluminação, emissão de 
gases, chaminés, riscos ambientais, modificação do cotidiano da localidade e análise dos impactos sobre o sistema viário e 
de transporte público. Limitando-se neste caso, ao máximo de 200 metros. 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA 

Tipo de Uso Existente  no 
entorno 

Residencial 
 

(      ) Unidades 

Comercial/Prestação 
de serviço 

(      ) Unidades 

Industrial 
 

(      ) Unidades 

Uso Comunitário Escolas 
 

(      ) Unidades 

Creches 
 

(      ) Unidades 

Espaço Cultural 
 

(      ) Unidades 

Saúde 
 

(      ) Unidades 

Cultos Religiosos 
 

(      ) Unidades 

Outros 
 

(      ) Unidades  
Quais: 

Infraestrutura Urbana 
Existente 

Água Potável   
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Energia Elétrica 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Gás 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Drenagem 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Esgoto 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Iluminação Pública 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Telefonia Fixa 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Lógica 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Transporte Coletivo 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

Coleta de Lixo 
 

(      ) Atende satisfatoriamente  (      ) Não 
atende 

 
 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Vias de Acesso 
 

       Principal: 
 
       Secundário: 
 

Acesso Principal 

        Largura da pista de rolamento: 
 
        Largura dos passeios: 
 
        Revestimento: 
 

Acesso Secundário 

        Largura da pista de rolamento: 
 
        Largura dos passeios: 
 
        Revestimento: 

 
 
 



ROTEIRO DE ACESSO UTILIZADO NO EMPREENDIMENTO 
Principais vias de acesso e pontos de referência 

Croqui (Mapa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV – AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO E/OU ATIVIDADE 

ITENS 
CONSIDERADOS 

NA ANÁLISE 

IMPACTO (marcar com X) (5) 
JUSTIFICATIVA 

(Descrever) 

MEDIDAS 
MITIGADORAS 

(Descrever) 
Nulo Baixo Médio 

(6) 
Elevado 

(6) 
0 1 2 3 

Qualidade 
urbanística e 
suas alterações 
(ventilação, 
insolação, sky 
line e 
paisagismo) 

      

Qualidade ambiental 
e suas alterações 

      

Condições de 
deslocamento, 
acessibilidade, 
demanda por 
sistema viário e de 
transporte coletivo 

      

Geração e a 
intensificação de 
pólos geradores de 
tráfego 

      

Desvalorização 

imobiliária 

decorrente do 

empreendimento 

ou atividade 

      

Sistema de 

abastecimento de 

redes de água, 

de esgoto, 

eletricidade e as 

necessidades de 

ampliação 

      

Sobrecarga da 
infraestrutura urbana 
e dos equipamentos 
comunitários 

      

Geração de ruídos, 
a emissão de odores 
ou partículas aéreas 
(poeira),fumaça, 
gases, e afins em 
conformidade com a 
legislação. 

      

Total parcial       

Total Geral (7)    

(5) para a classificação do nível de impacto, utilizar os parâmetros da Tabela do Anexo II. 

(6) Caso seja diagnosticado impacto médio ou elevado em qualquer item analisado, deverá ser apresentado 

em anexo estudo específico para o item  

(7) Total Geral é a soma dos totais parciais. (8) de 0 a 6 impacto igual a nenhum; 7 a 12 impacto igual a 

baixo; de 13 a 18 impacto igual a médio; e acima de 18 impacto alto. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Responsável Técnico e o Representante Legal assumem toda e qualquer responsabilidade 
pelas informações prestadas 
 
Este estudo está vinculado a Anotação de Responsabillidade Técnica (ART) ou Regisltro de 
Responsabilidade Técnica (RRT)  no: _______________ (Anexar cópia) 
 
 
 
Joinville,   ____   de  ______________    de  ______ 
 
 
 
________________________________________________ 
                               Responsável Técnico 
 
 
 
_________________________________________________ 
                                 Responsável Legal 
 
 
 
OBS.: Este documento deverá ter a firma dos signatários reconmhecida em cartório e todas as paginas 

deverão ser rubricadas pelo responsável técnico e representante legal. 



 ANEXO II 
Parâmetros para classificação do nível de impacto 

ITENS 
IMPACTO 

NULO BAIXO MÉDIO ALTO 

Qualidade urbanística e suas 
alterações (ventilação, 
insolação, sky line e 
paisagismo) 

Modificação não altera 
a condição atual 

Modificação restrita 
aoempreendimento 

Modificação atinge a área 
de influência direta 

Modificação extrapola a área 
de influência direta 

Qualidade ambiental e suas 
alterações 

Modificação não altera 
a condição atual 

Modificação restrita ao 
empreendimento 

Modificação atinge a área 
de influência direta 

Modificação extrapola a área 
de influência direta 

Condições de deslocamento, 

acessibilidade, demanda por 

sistema viário e transportes 

coletivos 

Modificação não altera 

a condição atual 

Existência de linha 

regular, sem 

necessidades de 

melhoramentos 

Há aumento significativo 

na demanda, 

necessitando incrementar 

a oferta de transporte 

coletivo 

Há necessidade de 

melhoramento viário ou não é 

atendido pelo sistema de 

transporte coletivo 

Geração e a intensificação de 

polos geradores de tráfego 

Modificação não altera 

a condição atual 

Local de reunião de 

público até 200 

pessoas; necessidade 

de vagas para 

estacionamento até 40 

vagas; necessidade de 

vagas para 

caminhões/ônibus até 2 

vagas 

Local de reunião de 

público até 200 até 500 

pessoas; necessidade de 

vagas para 

estacionamento até 41 a 

80 vagas; necessidade de 

vagas para 

caminhões/ônibus de 3 

até10 vagas 

Local de reunião de público 

acima de 500 pessoas; 

necessidade de vagas para 

estacionamento acima de 80 

vagas; necessidade de vagas 

para caminhões/ônibus acima 

de 10 vagas 

Desvalorização imobiliária 

decorrente do 

empreendimento ou atividade 

Modificação traz 

valorização imobiliária 

Modificação restrita ao 

empreendimento 

Modificação atinge a área 

de influência direta 

Modificação extrapola a área 

de influência direta 

Sistema de abastecimento de 

redes de água, de esgoto, 

eletricidade e as necessidades 

de ampliação 

Modificação não altera 

a condição atual 

Modificação restrita ao 

empreendimento 

Modificação atinge a área 

de influência direta 

Modificação extrapola a área 

de influência direta 

Sobrecarga da infraestrutura 

urbana e dos equipamentos 

comunitários 

Modificação não altera 

a condição atual 

Modificação restrita ao 

empreendimento 

Modificação atinge a área 

de influência direta 

Modificação extrapola a área 

de influência direta 

Geração de ruídos, a emissão 

de odores ou partículas aéreas 

(poeira),fumaça, gases, e afins 

em conformidade com a 

legislação. 

Modificação não altera 

a condição atual 

Modificação restrita ao 

empreendimento 

Modificação atinge a área 

de influência direta 

Modificação extrapola a área 

de influência direta 

Relação com o sistema de 

circulação instalado, suporte 

das vias e geração de tráfego 

pelo empreendimento. 

Modificação não altera 

a condição atual 

Modificação restrita ao 

empreendimento 

Modificação atinge a área 

de influência direta 

Modificação extrapola a área 

de influência direta 

 


