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LEI COMPLEMENTAR Nº 551, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estabelece as diretrizes quanto a delimitação das área
não edi�cáveis, localizadas às margens dos corpos d
água, em Área Urbana Consolidada, nos termos dos ar
4º da Lei Federal 12.651, de 12 de maio de 2012, art. 4º d
Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979 e art. 122
A, da Lei Estadual 14.675, de 13 de abril de 2009.

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

Art. 1º  Ficam ins�tuídas, com a presente Lei Complementar, as diretrizes quanto a delimitação das áre
não edificáveis, localizadas às margens dos corpos d` água, em Área Urbana Consolidada.

Art. 2º  Para a aplicação desta Lei Complementar entende-se por:

I - Corpo d`água: denominação genérica para qualquer manancial hídrico, tais como: curso d`águ
trechos de drenagem, reservatório natural ou ar�ficial, lago ou lagoa;

II - Curso d´água natural: corpo hídrico que flui em seu leito natural;

III - Faixa de Serviço: área onde não é permi�da qualquer intervenção permanente que impossibilite
manutenção da rede de drenagem;

IV - Faixa marginal: área situada nas margens de corpo d`água;

V - Microdrenagem: é um sistema composto por todas as obras des�nadas à coleta de águas no ambien
urbano que contenham disposi�vos de drenagem e demais obras necessárias para a condução das água

VI - Macrodrenagem: envolve os sistemas coletadores de diferentes sistemas de microdrenagem.

Art. 3º  As Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas na Área Urbana Consolidada (AUC
definida no Volume I do Diagnós�co Socioambiental, aprovado pelo Decreto Municipal nº 26.874, de 
de maio de 2016, e suas alterações, serão disciplinadas nesta Lei Complementar.

http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-14675-2009-santa-catarina-institui-o-codigo-estadual-do-meio-ambiente-e-estabelece-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc
https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/decreto/2016/2687/26874/decreto-n-26874-2016-aprova-a-delimitacao-da-area-urbana-consolidada-e-o-diagnostico-socioambiental-para-o-municipio-de-joinville
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Art. 4º  Não poderão ser objeto de consolidação urbanís�ca para fins de regularização ou nov
edificações, ainda que inseridas na Área Urbana Consolidada (AUC), as áreas:

I - de risco geológico-geotécnico de encosta e margem de corpo d`água e de reconhecido risco 
inundação consideradas como insusce�veis de medidas estruturais mi�gadoras e;

II - iden�ficadas como unidades de conservação ou de relevante interesse ecológico definidas 
Diagnós�co Socioambiental, as quais observarão legislação específica.

Art. 5º  As margens dos corpos d`água localizados em Área Urbana Consolidada (AUC), integrados à re
de drenagem pluvial, anteriormente a 22 de dezembro de 2016 e que apresentarem-se tubulados, e
galeria fechada, ou em canais, terão tratamento de acordo com o disposto na presente Lei Complement
levando-se em consideração a necessidade de observância do Princípio do Desenvolvimento Sustentáve
das peculiaridades locais, quando:

I - Ocorrer a perda das funções ecológicas inerentes as Áreas de Preservação Permanentes (APP);

II - Houver irreversibilidade da situação, por se mostrar inviável, na prá�ca, a recuperação da área 
preservação;

III - Houver irrelevância, dos efeitos posi�vos que poderiam ser gerados com a observância da área 
proteção em relação a novas obras.

Art. 6º  Fica estabelecida uma área "non aedificandi", como faixa de serviço, de no mínimo 5,00 (cinc
metros para cada lado das margens dos corpos d`água tubulados, em galeria fechada, ou em cana
localizados em Área Urbana Consolidada (AUC), integrados como microdrenagem no sistema 
drenagem do município, anteriormente a 22 de dezembro de 2016.

Art. 7º  Fica estabelecida uma área "non aedificandi", como faixa de serviço, de no mínimo 15,00 (quinz
metros para cada lado das margens dos corpos d`água tubulados, em galeria fechada, ou em cana
localizados em Área Urbana Consolidada (AUC), integrados, como macrodrenagem, no sistema 
drenagem pluvial do município, anteriormente a 22 de dezembro de 2016.

Art. 8º  Havendo via pública oficial localizada ao longo do curso d`água natural, nas áreas no entorno d
nascentes e dos olhos d`água, a Área de Preservação Permanente (APP) a ser considerada será a fai
marginal até o alinhamento da via pública.

Art. 9º  A par�r de 22 de dezembro de 2016 a faixa de serviço, a que se referem os arts. 6º e 7º 
presente Lei Complementar, será aplicável somente para os casos de canalização ou tubulaç
devidamente autorizados pelo órgão ambiental competente.

Art. 10.  Para as margens de curso d´água natural, considerados aqueles que fluem em seu leito natur
localizadas na Área Urbana Consolidada (AUC), deverá ser observada a distância mínima de 15 (quinz
metros para cada lado, contados desde a borda da calha de seu leito regular.

§ 1º Para as hipóteses previstas no presente ar�go, o Órgão Municipal de Meio Ambiente condicionará
deferimento da regularização de edificações ao cumprimento de medidas mi�gatórias e compensatórias

§ 2º As medidas mi�gatórias são aquelas consideradas necessárias para a preservação do curso d`ág
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natural e para a segurança e salubridade do imóvel.

§ 3º As medidas compensatórias serão de ordem financeira, conforme regulamentação específica, cuj
recursos serão des�nados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e u�lizados na criação e gestão de áre
verdes, corredores ecológicos e parques lineares, de acordo com o que estabelece o inciso IV, do art. 2
da Lei Federal nº 12.651/2012.

§ 4º O Órgão Municipal de Meio Ambiente poderá subs�tuir parcialmente ou integralmente 
compensação de ordem financeira pela execução de projetos de recuperação de áreas degradad
definidas no Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlân�ca.

Art. 11.  Nas edificações que foram regularizadas em conformidade com as legislações anteriores e que 
encontram inseridas em Área de Preservação Permanente (APP), localizadas em Área Urbana Consolida
(AUC), será permi�da apenas a realização de reformas e ampliações a serem autorizadas pelo órg
competente, não sendo permi�do o aumento da ocupação na Área de Preservação Permanente (APP).

Art. 12.  Para os imóveis a�ngidos parcialmente pelas linhas limítrofes da Área Urbana Consolida
(AUC), será considerado que todo o imóvel está inserido em Área Urbana Consolidada (AUC), observand
se a tolerância mínima de 5% (cinco por cento) da área do lote.

Art. 13.  Para os imóveis a�ngidos parcialmente pelas linhas limítrofes de área de relevante interes
ecológico ou de risco, será considerada somente a parcela do imóvel a�ngida por estas áreas.

Art. 14.  Não será permi�da supressão de vegetação na�va em Área de Preservação Permanente (AP
ainda que localizada na Área Urbana Consolidada (AUC), exceto nos casos previstos na Lei Fede
12.651/2012.

Art. 15.  Ficam revogados os arts. 93 e 94, da Lei Complementar nº 29, de 14 de junho de 1996.

Art. 16.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

Udo Döhler
Prefeito

Documento assinado eletronicamente por Udo Dohler, Prefeito, em 20/12/2019, às 16:04,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de

08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�ps://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 5363847 e o código CRC 721E7D1E.
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