
LEI N O  4.885. DE 07 DE OUTUBRO DE 1997~.  

DispBe sobre a exigkncia do Relatbrio de lrnpacto sobre o Trdfego 
Urbano para empreendimentos novos, arnpliafles de 
empreendimentos existentes e alteragies de uso de imbueis, e dA 
outras providbncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, 
Fap saber que a Cdrnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l a  - Para efeitos de aplica@o desta Lei, definem-se como empreendimentos de 
impacto sobre o trgfego urbano os empreendimentos novos, as arnpliafies de empreendimentos 
jA existentes ou se al teraes de uso de imdveis, sejam de iniciativa pQblica ou privada, cuja 
implantag30 possa vir a produzir trans for ma*^ significativas nas condi~8es de trafego ou 
sistema vierio em sua vizinhanp. 

Art. 22 - ClassMcar-se-ao como empreendimento de impacto sobre o trAfego urbano, tendo 
em vista a aplica@o desta Lei: 

1 - qualquer empreendimento para fins n8o residenciais, quando a drea wnstrulda do 
conjunto de edificap6es abrangido gelo empreendimento, ai inclufda a Area construida das 
ediiicagaes jsi existentes, seja superior a I .000 m2 (mil metros quadrados); 

II - qualquer empreendirnento para fins nio residenciais que tenha capacidade potencial 
para reunir simultaneamente mais de 300 (trezentas) pessoas; 

111 - qualquer empreendimento destinado a abrigar atividades comerciais ou ds presta@o 
de serviws que englobe mais de 10 (dez) unidades distintas; 

1V - qualquer empreendirnento para fins residenciais corn mais de 50 (cinqiienta) 
unidades; 

V - qualquer empreendimento para fins n%o residenciais corn drea construida superior a 
200 m2 (durentos metros quadrados) e que esteja localitado nas vias coletoras e estruturais do 
Sistema Mario Principal, conforme definido na Lei Complementar nc 07194, de 05104194, e seus 
Anexos ; 

VI - qualquer empreendimento destinado a abrigar atividades educacionais, his curno 
creches, p&-esculas de lo, T e 3 O  graus, escolas @micas, escolas de idiomas, cursos 
profissionalizantes e academias de ginhtica; 

Vlt - qualquer empreendirnento destinado a abrigar a prestaqgo de serviws de atengo B 
saQde nos nlveis primdrio, secunddrio ou tercidrio, tais como postos e osntros de saQde, unidades 
mistas, ambulatbrios, clinicas e hospitais; 

Vlll - qualquer empreendimento destinado a abrigar atividades de lazer e entretenimento, 
tais corn clubes, cinemas, teatros, boates, bares, restaurantes e sirnllares; 

IX - qualquer empreendimento destinado a abrigar urn ou mais dos seguintes 
equi pamentos: 

a) terminais rdovi&rios, ferrovihrios e aerovitios; 
b) aut6dromost hipddromos e praws esportivas; 
c) postos de abastecimento de oombustlveis; 
d) garagens de empresas transportadoras; 
e )  patios ou areas de estacionamento. 
Pahgrafo hico  - Fica o Poder PClblico Municipal obrigado a elaborar o relatdrio de 

lmpacto sobre o tdfego urbano - RlTUR - quando se tratar de empreendimentos pertencentes a 
InstituiqBes Religiosas. 

Art. 3 - 0 empreendimento classificados como ernpreendimentos de impacto sobre o 
Mfego urbano, nos termos do Art. 20- desta Lei e seus incisos, deveao apresentar Relatdrio de 
lmpacto sobre o TrAfego Urbano - RlTUR - para fins de analise da concessao dos aha& de 
constru~io e de funcionamento. 
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Art. # - O Relatdrio de lmpacto sobre o TrAfego Urbano - RITUR - devera ser elaborado 
por profissional habititado, de acordo corn a legisla~80 federal pertinente, e feita a correspondents 
anotaflo de responsabilidade tdcnica ao respective Conselho Profisslonal. 

Art. P - A analise do Relatbrio de lmpacto sobre o Tdfego Urbano - RITUR - deverh ser 
realizada pelos 6rgaos gestores de transporte e tansito do Municipio de Natal, os quais ernitieo 
parecer ao IPLANAT com respeito A aprova@o do RITUR e As eventuais altera@es ao projeto do 
empreendimento ou na infra-estnrtura plSbIica corn vistas A mitiga@o dos impactos previstos. 

Pardgrafo h im - O Poder Executivo Municipal poderPl exigir do empreendedor a 
implantaHo das melhorias na infra-estrutura vidria pdblica que seja rewrnendada pela andlise do 
Relatdrio de lmpacto sobre o Tdfego Urbano - RITUR. 

Art. W - 0 Relat6tio de lmpacto sobre o Tr4fego Urbano - RITUR - clever& 
obrigatoriamente, informar sobre: 

a) estimativa de fluxo de vetculos privados adicionados ao sistema vidrio da vizinhanp 
pel0 empreendimento, levando em conta os periodos tipims de Mnsito; 

b) verificaqio de capacidade disponivel no sistema viario da vizinhantp para absower o 
fluxo gerado pel0 empreendimento; 

c) estimativa da eventual redugao da velocidade do fluxo de trdfego no entorno imediato do 
empreendimento, principalmente no que conceme aos veiculos pertencentes A frota de transporte 
coletivo regular; 

d) demanda por estacionamento veicutar gerada pelas atividades realizadas no 
empreendimento; 

e) verificaqiio ou demonstra@io da disponibilidade de vagas de estacionamento, internas 
ao lote ou nas vias publicas prdximas, tendo ern vista o atendimento da demanda gerada pelo 
empreendimento; 

f) verificaMo de altera~8es produzida pel0 empreendimento nas condifles de seguranp 
de f i fego tanto de veiculos automotores quanto de pedestres, inclusive das solufles tkcnicas 
adotadas para o acesso veicular ao tote; 

g) descriqao de solufles de melhoramento na infra-estmtura vidria p5blica consideradas 
mmo adequadas para minimizar os eventuals impactos negativos do empreendimento sobre a 
fluidez e a seguranp do Mfego. 

Art. P- - 0 Executivo Municipal regulamentah esta lei no pram mdximo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 80 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~80, revogadas as disposipaes em 
conthrio. 

Paldcio Felipe CamaWo, em Natal, 07 de outubro de 1997. 

Wilma Maria de Faria Meira 
PREFEITA 



DECRETO No. 8.227. DE 06 DE AGOSTO DE 2007. 

Estabelece prazo de validade para a aprova~o do Relatdrio 
de lmpacto sobre o Tdfego Urbano - RITUR pela Secretaria 
Municipal de Transportes s TrAnsito Urbano - STTU e dd 
outras provid8ncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuifles legais, 

DECRETA: 

Art. f O. A aprovaflo do Relatdrio de lrnpacto sobre o TrAf8go Urbano - RITUR de 
que trata a Lei no. 4.885, de 7 de outubro de 1997, pela Secretaria Municipal de 
Transportes e Tansito Urbano - STTU, terh validade pot 30 (trinta) dias da data da sua 
concessao. 

ParAgrafo Qnico: No prazo de que trata o caput deste artigo o empreendedor, de posse 
da aprovaflo do RITUR, deverA protocolar o pedido de licenciamento na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB; sob pena de caducidade da 
aprovaflo emitida pela STTU. 

Art. F. 0 s  empreendimentos que nho se adequarem como de impact0 sobre o tafego 
urbano, nos termos do art. 2' da Lei no 4.885197, devem forrnular seus pedidos de 
licenciamento perante a SEMURB, drggo municipal de planejamento urbano e meio 
ambiente do Municipio de Natal. 

Art. 3O. Na analise do RITUR procedida pela STTU, confomle o disposto no art. 5 O  da Lei 
no 4.885197, deve ser observada, diante das informaq6es de que trata o art. 6 O  da mesma 
Lei, a capacidade de suporte da infra-estrutura viaria do Bairro onde o empreendimento 
estiver inserido, prevendo solufles para adequa@o do sistema vidrio local corn a regi8o. 

Art. 4O.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as disposi~aes 
em contrdrio. 

Palacio Felipe CamarSo, em Natal, 06 de agosto de 2007. 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 
PREFEITO 




