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1. DADOS DO SUBTEMA
GT_III

GRUPO DE TRABALHO:

° B. Turismo e Gestão da Orla

SUBTEMA:
FACILITADOR:

Christiane de Araújo Alecrim

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

Manter artigo

Nº do artigo:

59

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

Art. 59 - Os planos e projetos específicos de mobilidade urbana deverão
atender ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana, instrumento básico da política de
Mobilidade Urbana, considerando:
I - a utilização racional do espaço de circulação urbana através da priorização
da circulação de pedestres em relação aos veículos e do transporte coletivo em
relação ao transporte individual;
II - o fortalecimento de uma rede de transporte coletivo de qualidade e
ambientalmente sustentável através da implantação progressiva de tecnologias não
poluentes ou de baixo teor de poluição e acessíveis aos portadores de deficiência
física e mobilidade reduzida, da integração física e tarifária, da melhoria das condições
de conforto e segurança nos pontos de parada e da adoção de medidas de incentivo
ao uso do sistema de transporte coletivo nos deslocamentos diários;

3. CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES A ESTE ARTIGO:
FONTE DA CONTRIBUIÇÃO LINHA

Nº

4. Fichas de contribuição
1 individual ON-LINE
2

4. Fichas de contribuição
individual ON-LINE

CONTRIBUIÇÃO

2

Principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados como corredores de
ocupação mista de alta densidade, tendo como suporte os sistemas de
circulação e de transporte.

49

Associar o turismo da orla às rotas acessíveis, considerando o turismo comunitário, o
patrimônio histórico e paisagístico da orla marítima e do rio Potengi. Ecoturismo em
áreas de ZPAs que podem ser edificadas.

4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta

1

NÃO EXISTE PROPOSTA ESPECÍFICA PELO NOSSO SUBGRUPO turismo e gestão da orla PARA ESTE ARTIGO

2
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2
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