
Ata nº 52/2019 

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2019, tendo por local a sala de reuniões do CRAS, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se 
os membros do Conselho do Plano Diretor – CONPLAD em sessão ordinária, conforme lista de presenças. Após a verificação do 
quorum, a presidente Jeisy Faria iniciou a sessão, cuja pauta é a análise de minuta do decreto proposto que tratará sobre urbanização de 
áreas verdes. De imediato, a presidente passou a palavra para o secretário Ricardo Forgerini a fim de fazer a leitura do texto. O 
conselheiro explicou que a lei de parcelamento do solo urbano prevê que o loteador deve urbanizar a área verde do loteamento a ser 
destinada para o poder público, porém a lei não esclarece como deve ser realizada a urbanização, sendo necessária então normativa que 
regulamente o assunto. A conselheira Elisangela Althaus foi enfática ao esclarecer que pela legislação federal o conceito de Área 
Verde deve ser entendido como uma área preservada, sem intervenção com obras de infraestrutura, funcionando como “pulmão”. No 
entanto, esclareceu que a legislação municipal prevê a urbanização dessas áreas, definindo-as como praça, e que então são necessárias 
diretrizes para que o setor técnico possa se embasar e que tais diretrizes devem proporcionar o menor impacto possível, evitando 
sempre que possível a impermeabilização do solo, a fim de não descaracterizar o conceito de Área Verde. Em dado momento da 
reunião, foi comentado que o prefeito municipal tem a intenção de substituir as quadras de areia de praças já existentes por quadras de 
grama sintética, sendo necessário piso de concreto para utilização deste tipo de material. Sendo assim, foi solicitado que o chefe do 
Executivo fosse alertado ao analisar o texto do decreto, a fim de observar também a legislação pertinente ao assunto. O conselheiro 
Marcelo Muller fez suas considerações sobre pontos diversos da minuta do decreto, sendo realizados ajustes após discussão com o 
grupo. No decorrer da leitura, foram tiradas diversas dúvidas dos conselheiros. Se fez presente na reunião a Secretária da Fazenda, Sra. 
Carlota Elisa Artmann. O texto foi lido e alterado conforme as solicitações, sendo aprovado conforme segue: “DECRETO Nº 
XXX/2019 - Estabelece critérios para urbanização e instalação de equipamentos nas Áreas Verdes no Município de Ibirubá. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Prefeito de Ibirubá - RS, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 68, inciso VI, da Lei orgânica 
municipal, promulgada em 03 de abril de 1990, e CONSIDERANDO o art. 14, inciso v, o art. 54 e o art. 60, inciso II da Lei 
complementar nº 119/2015 a qual obriga o loteador a entregar A ÁREA VERDE urbanizada e equipada; CONSIDERANDO o art. 60 
da Lei complementar nº 119/2015, inciso II, alínea “a” qual define Área Verde urbanizada como área dotada de arborização, jardins 
arbustivos, relvados, lagos, passeios, com preparo do solo, tais como nivelamento, escavação, pavimentação, plantio e modulagem 
com taludes e platôs, bem como o projeto e execução da drenagem e iluminação; CONSIDERANDO o art. 60 da Lei complementar nº 
119/2015, inciso II, alínea “b” a qual define Área Verde equipada como aquela dotada de equipamentos destinados à recreação e lazer 
que permitam aos usuários pular, subir, sentar, pedalar, equilibrar, escorregar, nadar, jogar, etc.; CONSIDERANDO o art. 44 da Lei 
Complementar nº 119/2015, que estabelece percentuais para que o empreendedor implante na Área Verde a arborização e atividades de 
lazer ativo; e CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios para a urbanização e instalação de equipamentos nas áreas 
verdes, conforme previsto nos artigos supracitados, DECRETA: Art. 1° Os espaços destinados à Área Verde, em parcelamento de solo 
no Município de Ibirubá, deverão ser indicadas na análise prévia e instituídas preferencialmente, em locais: I. Com predomínio de 
vegetação nativa primária ou secundária em estágio inicial, médio e avançado de regeneração; II. Junto a Áreas de Preservação 
Permanente; III. Junto a Área de Uso Institucional; IV. Junto a Áreas Verdes e de Uso Institucionais já estabelecidas em loteamentos 
anteriores; V. Que visem proteger bens ambientais naturais e culturais; VI. Que tenham propósito de melhoria paisagística e da 
qualidade ambiental; VII. Que facilitem a permeabilidade do solo e sirvam de proteção aos recursos hídricos; Art. 2º A Área Verde 
deverá preferencialmente ser delimitada em quarteirão isolado, mesmo que incompleto, com exceção dos casos cujas dimensões da 
área verde seja incompatível com a dimensão de um quarteirão. Parágrafo único. Quando possível, será delimitada em quarteirão que 
permita continuidade com outros loteamentos. Art. 3º Quando for necessário o lançamento de rede pluvial em áreas verdes, deverá ser 
prevista faixa “non aedificandi’’ com largura de 5 metros, sendo que a área resultante dessa faixa não será computada no percentual 
mínimo de Área Verde. Art. 4º Quando não houver fragmento florestal passível de preservação, o lote destinado à Área Verde deverá 
ser preparado para acesso ao público com segurança, estando contemplado o nivelamento, escavação, modulagem de taludes e obras de 
infraestrutura que permitam a acessibilidade. Art. 5º O elemento fundamental do interior da Área Verde é a composição de vegetação 
arbórea e arbustiva, podendo apenas ser implantado sanitários, trilhas ecológicas, configuração dos caminhos e acessos a bens 
ambientais naturais, além de espaços de integração ao ar livre, playground, academias ao ar livre e quadra esportiva descoberta não 
pavimentada, conforme projeto aprovado pela prefeitura. §1° A área de solo impermeável não poderá ultrapassar 25% do lote 
destinado à Área Verde. §2º Somente será permitida a pavimentação dos acessos internos da Área Verde até os equipamentos e 
interligando áreas de convivência, preferencialmente com material que favoreça a permeabilidade do solo. Art. 6º O empreendedor 
deverá fazer a arborização das áreas verdes, que não possuem vegetação, nos percentuais previstos em lei, com espécies nativas. §1º 
As espécies a serem plantadas, quantidade e a forma de plantio serão orientados na Licença ambiental, emitida pelo órgão ambiental, 
mediante a apresentação de projeto técnico, realizado por profissional habilitado, com a devida ART ou RRT, seguindo o Plano 
Municipal de Arborização Urbana. §2º A vegetação introduzida deverá ser atrativa para fauna, principalmente para os animais que 
auxiliam no equilíbrio ecológico e na propagação de sementes. §3º O empreendedor ficará responsável por fazer o acompanhamento 
da medra das mudas por 02(dois) anos, sendo permitido apenas 10% de falhas, comprovado através de relatórios anuais, a partir da 
data de plantio. §4º As mudas poderão ser provenientes de Reposição Florestal Obrigatória de manejos de vegetação nativas realizados 
no empreendimento, no entanto, neste caso o acompanhamento deverá ser por 4(quatro) anos, conforme previsto na legislação, 
comprovado através de relatórios anuais, a partir da data de plantio. Art. 7º Os passeios do entorno das áreas verdes deverão ser 
pavimentados de forma acessível, e preferencialmente com material que facilite a permeabilidade do solo, e que atenda outras 
normativas municipais pertinentes. Art. 8º Os equipamentos e infraestrutura deverão ser instalados nas áreas verdes, conforme o 
número de lotes: 

Nº máx. lotes Playground Bancos Lixeira - conjunto coleta seletiva WC 
20 Módulo 1 2 2 Não 
30 Módulo 2 2 2 Não 
40 Módulo 2 3 3 1 conjunto 
50 Módulo 3 4 4 1 conjunto 
70 Módulo 3 5 5 1 conjunto 
110 Módulo 4 7 7 1 conjunto 



160 Módulo 4 10 10 1 conjunto 

>160 
Um módulo 3 e 
um módulo 4 

14 14 2 conjuntos 

§1º (depende de análise jurídica) Em parcelamentos novos com no máximo 45 lotes e estabelecidos a menos de 500 (quinhentos) 
metros de praças e áreas verdes já equipadas e urbanizadas, o empreendedor poderá ficar responsável por fazer melhorias na área 
existente com pinturas dos equipamentos, arborização, instalação de novos brinquedos, instalação de banheiros e iluminação, 
equivalente ao que seria instalado na área loteada, definidos pela comissão técnica de análise e aprovação de empreendimentos. Art. 9º 
A Área Verde, nos percentuais estabelecidos pela legislação para o lazer ativo e recreação deverá ser equipada, seguindo as diretrizes: 
I. Os equipamentos deverão ser instalados observando o módulo a qual o parcelamento se enquadra: a) Módulo 1 (atende 5 crianças): 1 
Balanço, 1 Escorregador, 1 brinquedo diverso (gira-gira, gangorra, casinha, vai e vem, túnel lúdico, etc). Os brinquedos devem atender 
a faixa etária de 2 a 8 anos; b) Módulo 2 (atende 10 crianças): 2 Balanços, 1 Escorregador, 2 Brinquedos diversos (gira-gira, gangorra, 
casinha, vai e vem, túnel lúdico, etc). Os brinquedos devem atender a faixa etária de 2 a 8 anos; c) Módulo 3 (atende 15 crianças): 2 
Balanços, 1 Escorregador, 3 Brinquedos diversos (gira-gira, gangorra, casinha, vai e vem, túnel lúdico, etc), 1 Balanço cesto pequeno, 
1 Escorregador pequeno. Os brinquedos devem atender a faixa etária de 1 a 8 anos; d) Módulo 4 (atende 30 crianças): 4 Balanços, 2 
Escorregadores, 3 Brinquedos diversos (gira-gira, gangorra, casinha, vai e vem, túnel lúdico, etc), atendendo a faixa etária de 2 a 8 
anos, e 2 Balanços cesto pequeno, 1 Escorregador pequeno, 1 brinquedo diverso pequeno (gira-gira, gangorra, casinha, vai e vem, 
túnel lúdico, etc), atendendo crianças de 1 a 3 anos e pelo menos 1 brinquedo para atender crianças com necessidades especiais. II. Os 
brinquedos devem atender a NBR 16071 – Segurança de brinquedos de playground, ou outras normas técnicas que venham substituir 
esta. III. A superfície onde será instalado o playground deve ser capaz de absorver impactos para minimizar acidentes, conforme NBR 
16071, ou outras normas técnicas que venham substituir esta. IV. Os brinquedos, preferencialmente, devem ser integrados otimizando 
os espaços. Art. 10 Os bancos deverão atender no mínimo 2 pessoas. Art. 11 O conjunto sanitário é composto de 1 módulo feminino e 
1 módulo masculino, composto cada um por no mínimo 1 bacia sanitária e 1 lavatório, devidamente instalados e atendendo os critérios 
de acessibilidade. §1º As instalações sanitárias devem prever sistema de tratamento de esgoto conforme estabelecido pela NBR 7229 e 
a NBR 13969, ou outras normas técnicas que venham substituir estas. §2º Para efeitos de dimensionamento do sistema de tratamento 
de esgoto deve ser considerado a população de 10 pessoas por conjunto sanitário por dia. Art. 12 A Iluminação da área interna 
(passeios e equipamentos) deverá ser feita atendendo as legislações específicas. Parágrafo único. A iluminação dever atender os 
passeios pavimentados, playground e academias ao ar livre. Art. 13 Não serão admitidas nas áreas verdes construções de moradias, 
pavilhões, e quadras esportivas cobertas e/ou impermeáveis. Art. 14 (depende de análise jurídica) De acordo com critérios técnicos 
conforme parecer da comissão técnica de análise e aprovação de empreendimentos, em havendo interesse da Administração, poderá ser 
utilizada a área de Uso Institucional para implantação dos equipamentos e infraestrutura previstos na urbanização da Área Verde. Art. 
15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” Finalizada a leitura e alterações, a Presidente encerrou a reunião 
agradecendo aos presentes, desejando boas festas. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata, que segue datada e assinada por 
mim 1° secretário que a lavrei, Ricardo Forgerini, e pelos demais conforme lista de presença. Ibirubá – RS, 20 de dezembro de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


