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1. DADOS DO SUBTEMA
GT_I

GRUPO DE TRABALHO:

° B. Prescrições urbanísticas

SUBTEMA:
FACILITADOR:

Ricardo Borges

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

Alterar artigo

Nº do artigo:

33

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

Art. 33 - Todos os usos serão permitidos no território do Município de Natal, mediante as normas específicas de licenciamento,
observados os passíveis de autorização especial do CONPLAM, conforme estabelecido na Seção II deste Capítulo.
§1º - Os usos serão classificados em residencial e não residencial.
§2º - Os usos que, segundo a natureza, porte e grau de incomodidade, estiverem incompatíveis com o uso residencial, deverão
obedecer aos critérios estabelecidos em legislação específica. §3º - Serão permitidos os empreendimentos de uso misto
(residencial/não residencial), desde que não seja ultrapassado o coeficiente de aproveitamento básico nas zonas não adensáveis
nem os coeficientes máximos nas zonas adensáveis.

3. CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES A ESTE ARTIGO:
FONTE

Nº
1

2. Oficinas - Cartazes
tabulados

Linha
17

Contribuição
Incentivar o adensamento dos eixos de mobilidade, incentivar fachadas ativas, usos
mistos, fruição pública, fachadas permeáveis, rever recuos, desobrigar vagas
obrigatórias para veículos, aumentar os coeficientes de aproveitamento.

4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta
Com base nas contribuições e/ou em percepções técnicas, construa aqui a proposta de alteração OU manutenção do
referido artigo.
Obs.: IMPORTANTE: Lembrar que para cada proposta de alteração ou manutenção ou criação de novo artigo deve haver
o embasamento técnico devido que o levou a alterar/manter/criar novo - a ser registrado no quadro nº 5 abaixo. Caso
necessário, colocar Anexos.

5. JUSTIFICATIVAS/EMBASAMENTOS TÉCNICOS:
Item

Descrição
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.

