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Art. 24 - A regulamentação específica das AEIS estabelecerá critérios de remembramento ou desmembramento dos lotes, em
consonância com o Plano de Urbanização aprovado e constará de:
I - padrões específicos de parcelamentos, uso e ocupação do solo para as edificações;
II - formas de participação dos moradores, proprietários, empreendedores, entidades públicas e demais organismos não
governamentais, com observância dos princípios relativos à função sócio-ambiental da propriedade e do Direito Ambiental;
III - a fixação do preço, forma de financiamento, transferência ou aquisição das unidades habitacionais e serem produzidas;
IV - critérios de controle ambientais estabelecidos a partir das especificidades de cada área a ser regulamentada;
V - infra-estrutura em conformidade com a fragilidade ambiental da área ocupada ou a ser ocupada;
VI - quadro descritivo das obras de urbanização projeto de arborização e das melhorias habitacionais previstas, com os respectivos
cronogramas físico-financeiros, orçamento das obras e indicação da fonte de recursos;
VII - projeto de arborização e paisagismo visando à melhoria de qualidade de vida e o aumento do conforto ambiental
urbano.
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4. PROPOSTA DO GRUPO
Nº

Descrição da proposta
VII - projeto paisagistico e de arborização dos espaços livres, em consonânia com o Plano Municipal de Espaços Livres e
Áreas Verdes e o Plano de Arborização Municipal, visando a melhoria de qualidade de vida e o aumento do conforto
ambiental urbano.
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5. JUSTIFICATIVAS/EMBASAMENTOS TÉCNICOS:
Item
1

2
3

Descrição
O grupo ainda não possui proposta técnica para este tema - necessário maior aprofundamento técnico (comentário
acrescentado pela Coordenação).

