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Fica evidente neste artigo da lei a necessidade de disponibilização de 01 vaga p rac
10 unidades residenciais,
destinadas a estacionamento de visitantes. Porém, considerando que cidade5 maio
ti liza ndo o exemplo da cidade
de Joinville para explanar o assunto, fundamentando que a mesma possui uma população de aproximadamente 597.658
pessoas, e o Plano Diretor Municipal não traz uma detêrminação quanto a necessidade de ac.éscimo de vagas destinadas
a visitantes, concluise que a obrigatoriedade de 01vaga para cada 10 unidades residenciais é muito restritiva.
Ao pesquisarmos a legislação de outras cidades, como os Municípios de Penha e Balneário Piçarras por exemplo, que se
assemelham mais às características da cidade de São Francisco do Sul, sendo estas cidades também litorânea5, da mesma
forma, estas não exigem o emprêgo de vagas extras para visitantes em Condomínios Residenciais Multifamiliares.
Considerando os exemplos elencados acima, sugere-se a supressão do Art.304 da lei, a fim de atendêr aos quesitos
municipais de mobilidade ürbana, sem prejudicar o desenvolvimento sustentável da cidade.

Justificativa
A Lei Complementar nq 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 tratâ do Uso Residencial possui três
râmiÍicaçõê5: RLJ (Residencial LJnifamiliar), RM (Residencial Multifamiliar)e RC (Conjunto de Condomínios Resídenciais).
Ainda sobre estas classificâções â Lei Complementar ne 72/2079 descreve através do Art. 299, que os Condomínros
fechados (que entendemos sêr uma subcategoria do RC), possuem três tipologias, sendo elas: Condomínio Horizontal
Fechado de Lotes, CondomÍnio Hori20ntal Fechado Edilício e Condomínio Vertical Fechado Edilício.
Ao se classificar em RC (Conjunto de Condomínios Residenciais), esta lei, que institul o Plano Diretor Participativo do
MunicÍpio de São Francisco do Sul, descreve através do Art. 304 que: " V -estacionamento de visitante: exigindo-se uma
vaga de estacionamento a cada 10 unidades, tanto para os condomínios residenciais quãnto para os industriais, podendo
ser em área exclusiva ou paralela as vias de circulação, desde que não obstruam as Íaixas de circulação de veículos ê
pedestres".
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