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PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO

MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUt
Dispositivo que se propõe alterar
Área de Lazer e Áreas Verdes
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Natureza da Alteração:
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Supressiva : exclusão do texto proposto.
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Modificativa : alteração do texto proposto
Aditiva
: acréscimo ao texto proposto.
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Texto proposto para a nova redação:
Executivo

idenci
Diante do exposto, entende-se que os condomínios destinados à ocupação
'P[1"1?8728," a'""
reas verdes no uso residencial
destinada somente para lazer, não sendo necessário a reserva de um espaço desti n do
ara, visto que da Íorma que se
Sendo assim, recomendamos que o artigo em questão seja descrito de forma
apíesenta atuãlmente traz uma informação dúbia, podendo gerar dúvidas nos munícipes quanto à destinação das áreas
em questão, quando caracterizados como ocupação residencial.

Justificativa:
A Lei Complementar ne 12/2019 expôe de forma complexa a classificação dos usos no município. Através do Anexo 06 é
possível verificar sobre a categoria de usos e suâs ramificações. Quando se trata do Uso Residencial a lei apresenta três

ramificações: RU (Residêncial Unifamiliar), RM (Residencial MultiÍamiliar)

e

Rc (coniunto de condomínios

Residenciais).

Ainda sobre estas classificações a Lei complementar n9 l2l20f9 descreve atrâvés do Art. 299, que os condomínios
fechados {que entendemos ser uma subcategoria do RC), possuem três tipologias, sendo elas: Condomínio Horizontal
Fechado de lotes, Condomínio Horizontal Fêchado EdilÍcio e Condomínio Vertical Fe(hado EdilÍcio.
Ao se classificar em RC (Coniunto de Condomínios Residenciais), esta lei, que institui o Plano Diretor Participativo do
Município de São Francisco do 5ul, descreve através do Art. 307 que;
"Os condomínios deverão reservar área do empreendimento para a implantação de áreas de lazer e áreas verdes
observando as seguintes disposições mínimas:
I - Em condomínio destinado a ocupação residencial: 5% (cinco por cento) da áÍea total para áreã de lazer;
ll - Em condomínio destinado a ocupação industrial: 1070 (dez por cento) da área total para área verde. "
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