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1. DADOS DO SUBTEMA
GT_I

GRUPO DE TRABALHO:

° A. Limites de áreas adensáveis, de adensamento básico e Zonas de Proteção Ambiental
(ZPAs)

SUBTEMA:
FACILITADOR:

Sophia Meirelles da Motta Fernandes

2. ARTIGO ORIGINAL DO PLANO 2007 FILTRADO POR SUBTEMA:
Tipo:

Alterar artigo

Nº do artigo:

17

* quando for o caso de criar novo artigo,
não enumerar.

Art. 17 - Considera-se Zona de Proteção Ambiental a área na qual as características do meio físico restringem o uso e ocupação,
visando a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos,
turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos.
Parágrafo único – O Poder Público poderá instituir novas Unidades de Conservação, nos termos das normas gerais previstas na
Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que passarão a integrar as Zonas de Proteção Ambiental de que trata o caput deste
artigo.

3. CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES A ESTE ARTIGO:
FONTE

Nº

Linha

Contribuição
Criar um paragrafo segundo no art. 17 do atual Plano Diretor:

1

4. Fichas de contribuição
individual ON-LINE

552

“§2º - Em caso de ser necessário estabelecer uma restrição dos índices urbanísticos
de uma ZPA, quando de sua regulamentação, inferiores à 1/3 dos mesmos índices
nas Zonas de Adensamento Básico, o Poder Público deve avaliar a desapropriação
do imóvel para fins de utilidade pública, na forma da legislação vigente.”

4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta

1

Art. 17 - Considera-se Zona de Proteção Ambiental a área na qual as características do meio físico restringem o uso e
ocupação, visando a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos,
arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos.
Parágrafo único – O Poder Público poderá instituir novas Unidades de Conservação, nos termos das normas gerais
previstas na Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que passarão a integrar as Zonas de Proteção Ambiental de
que trata o caput deste artigo.

5. JUSTIFICATIVAS/EMBASAMENTOS TÉCNICOS:
Item

Descrição

1

Coloque aqui brevemente o embasamento técnico que levou o grupo a construir as propostas acima descritas. Em
assuntos complexos, devem ser colocadas fontes, Referências Bibliográficas e/ou detalhamentos técnicos, que devem vir
em forma de anexo através de: NOTA TÉCNICA, RELATÓRIO OU MINUTA.

