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1. DADOS DO SUBTEMA
GT_III

GRUPO DE TRABALHO:

° C. Sistema de áreas verdes e arborização urbana (gestão ambiental)

SUBTEMA:
FACILITADOR:

Elisania Magalhaes Alves Maciel

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

Alterar artigo

Nº do artigo:

6

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

Proposta de inserir novo inciso nesse artigo referente ao termo novo a ser usado no Título III- Sistema de espaços livres

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

Nº
1
2

2. Oficinas - Cartazes
tabulados
6. Licenciamento e
fiscalização SEMURB

CONTRIBUIÇÃO
OFICINA_RS
Criação de um sistema de espaços livres públicos (SELP)
_2
Constar no PD que a fiscalização de seus artigos é de atribuição de fiscais ambientais
e urbanistas.

4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta

1

XXXVIII - Sistema de espaços livres é o conjunto de espaços não ocupados por edificação coberta, constituido por diversos
elementos que estabelem relações entre si, físicas, funcionais e ambientais, independente de sua dimensão, qualificação
estética e funcional e de sua localização, sejam eles públicos ou privados.

5. JUSTIFICATIVAS/EMBASAMENTOS TÉCNICOS:
Item

1

2
3

Descrição
É importante destacar a diferença entre área verde e sistema de espaços livres, pois ao propor a criaçao de uma definição
mais ampla para o conjunto desses espaços( Sistema de espaços livres e áreas verdes), torna-se necessaria a
compreensao de que área verde é parte do sistema e não o todo, pois nem todo espaço livre é coberto por vegetação, ou
seja, espaço verde.
A definiçao de área verde passa a ser separada da definição de sistema de espaços livres, para que a diferença fique clara. Essa constará
na proposta de inserçao de um outro inciso no artigo 6
A definiçao de área verde aqui adotada toma como base o conceito definido pelo Ministerio de Meio Ambiente
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/item/8051.html

