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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:

91

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

Art. 91 - Os PS deverão ser elaborados e propostos com base em estudos aprofundados das condições existentes na sua área de
abrangência, observando a inserção na bacia hidrográfica e no entorno e o papel desses espaços na funcionalidade da cidade,
devendo: I - definir o perímetro das áreas que abrange; II - definir os mecanismos de estímulo ou de inibição ao adensamento; III respeitar necessariamente o Plano Diretor de Mobilidade Urbana e a Política Habitacional de Interesse Social do Município do
Natal; IV - considerar infraestrutura existente; V - respeitar os índices máximos e prescrições estabelecidas nesta Lei e das
demais regulamentações específicas que incidam na áres. VI - Os Planos Setoriais - PS - deverão ser elaborados de forma
participativa respeitando as determinações da Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade

3. CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES A ESTE ARTIGO:
FONTE

Nº
1

2. Oficinas - Cartazes
tabulados

Linha
51

Contribuição
Manter a unidade de planejamento do bairro, utilizando o plano setorial em
particularidades

4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta

1

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

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.

OBS: Ficha sistematizada pelo DIPE

