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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NATAL

FICHA DE  ENQUADRAMENTO: CONTRIBUIÇÕES NOS ARTIGOS

Tarefa 03/05 das reuniões de trabalho:

1. DADOS DO SUBTEMA
GRUPO DE TRABALHO: GT_III

SUBTEMA:
° D. Instrumentos urbanísticos

Érica Guimarães

Alterar artigo

* quando for o caso de criar novo artigo, 

não enumerar.

Art. 4º - Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:

 XII - a criação de um sistema de planejamento, de modo a tornar participativa e democrática a gestão e aplicação deste Plano;

CONTRIBUIÇÃO

Transparência, estímulo na captação de recursos e participação dos conselhos na 

aplicação dos recursos.

Constituição Federal de 1988

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 

geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011).

Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Transparência e lizuna ineficiente das verbas destinadas a região.

Descrição da proposta

Art. 4º - Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

XII - a criação de um sistema de planejamento, de modo a tornar participativa, transparente e democrática a gestão e 

aplicação deste Plano;

Descrição


