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1. DADOS DO SUBTEMA
GRUPO DE TRABALHO: GT_III

Descrição

Correções de entedimento no texto corrido do artigo já existente;

Inserção do trecho adicionado pela Lei nº 12.836/2013, que alterou o artigo relacionado no Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001).

° D. Instrumentos urbanísticos

ÉRICA GUIMARÃES

Alterar artigo

* quando for o caso de criar novo artigo, 

não enumerar.

Art. 85 - Na implementação das ações das OUC’s poderá haver a modificação de coeficientes urbanísticos, regras sobre uso, 

ocupação e parcelamento do solo, procedimentos de regularização fundiária e urbanística, considerando- se o impacto ambiental 

delas decorrentes e desde que previamente discutidas e aprovadas em audiências públicas com os segmentos interessados e 

encaminhadas ao CONPLAM. 

CONTRIBUIÇÃO

SUBTEMA:

-

-

Descrição da proposta

Art. 85 - Na implementação das ações das OUC’s poderá haver:

I - modificação de coeficientes urbanísticos, regras sobre uso, ocupação e parcelamento do solo, considerado o impacto 

ambiental delas decorrente;

II - procedimentos de regularização fundiária e urbanística, considerando-se o impacto ambiental delas decorrentes e desde 

que previamente discutidas e aprovadas em audiências públicas com os segmentos interessados e encaminhadas ao 

CONPLAM;

III - concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e 

que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos 

ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas; 



 


