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Dispositivo que se propõe alterar:
Nomenclatura de empÍeendimento - Anexo 06
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Com base nas justificativas apresentadas, sugerimos que as nomenclaturas aprese
assificações de uso "RU
adotando-se um único conceito de classificação. Portânto, recomenda-se simplifi ra
(Residêncial UniÍamiliar), RM (Residencial Multifamiliar) e Rc (conjunto de condomín os Residenciais) " em um únlco
concêito châmado de: RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR,

JustiÍicativa:
A Lêi Complementar na 12/2019 expõe de forma complexa a classificação dos usos no município. Através do Anexo 06 é
possível verificar sobre a categoria de usos e suas ramificações. Quando se trata do uso Residencial possui três
ramificaçôes: RU (Residencial UniÍamiliar), RM (Residencial Multifamiliar) e RC (Coniunto de Condomínios
Residenciais).
A clareza destas nomenclaturas se torna extremamente relevante para atribuir os parâmetros adequados a cada área,
seguindo as diretrizes do Anexo 05 - Tabela de Usos Admitidos e Parâmetíos urbânísticos, visto que, dependendo da
categoriâ empre8ada alteram-se os parâmetros construtivos a serem aplicados sobre o imóvel.
Quando tratado de foÍma distinta o RM (Residencial MultiÍamiliar) e RC (Conjunto de condomínios Residenciais), fica
ainda mais difícil reâlizãr a classificação correta do uso prêtendido, visto que o conceito de RM e RC não estão claros na
legislação.

Considerando que existe uma diversidade de tipologias de empreendimentos residenciais, podendo estes serem:
empreendimentos com uma torre Única, empreendimentos com uma torre de apartamentos mais uma torre separada
de garagens, edificações com múltiplas torres ou até mesmo edificações com embasamento único, mas que contemplam
mais de uma torre, se fa2 necessário pensar em uma nomenclatura única que englobe todas estas tipolo8ias residenciais.
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