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OBS: Ficha sistematizada pelo DIPE

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.

Art. 92 - A partir dos estudos realizados na área, os OS devem indicar soluções urbanas, viárias, de transporte e trânsito, de infra-

estrutura, localização e dimensionamento de equipamentos e serviços, levando em conta a população residente e usuária, a 

paisagem, o conforto ambiental urbano, a dinâmica do mercado, a implantação de grandes projetos públicos ou privados já 

previstos, além de indicar, quando possível, as fontes de recursos disponíveis. §1º - A norma destinada à instituição dos PS deve 

incluir as propostas de regulamentação e atualização das legislações específicas quando incluírem áreas especiais de interesse 

social e zonas de interesse turístico ou de proteção ambiental. §2º - Também deverão ser indicados na elaboração dos PS os 

imóveis passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, de direito de preempção, de IPTU Progressivo e de 

consórcios imobiliários.

Contribuição

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

particularidades

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.
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