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passo impwtante foi a deflagraph de todo urn pmcesso de reforma

administrativa vlsando urna gesma'moderna e eficiente, envolvendo todo o executivo
municipal que culrninari em atguns produtos especificos como a Consofida~ioe
AtualizaHo da Legisle0 Tributaria Urbanistica e o Redesenho dos Processes-Chave

da AdminisIraq% Tributaria e Urbanistica.
Falar em inovaqZio da gesso publica do municlpio de Natal, B dizer tambkm da
implanta@io do Sistema de Inforrna@es Geogrdficas - SIG, que tem sido e sera uma
ferramenta importante no planejamento estrategico da cidade do Natal, cujos primeiros
frutos jd esao sendo cofhidos, atravks dos mapas aerofotogram&tricosda cidade que
comp8ern o presente volume.

Estes pmdutos sinalizam urn novo tempo na gestso municipal. Tratam-se de
instntmentos essenciais na moderniza@io

administrativa. A nossa maneira de

administrar tern se pautado na busca pela qualidade, ou melhor, como diz a miss30 da
Prefeitura Municipal: "...servir corn excelencia, 4tica e efrciencia..."

i

Esta edi@o do "lnstrumentos de Ordenamento Urbano

-

Natal", ao

apresentar de forma clara os mais importantes preceitos legais para o ordenamento
urbano do Municlpio, apenas refor~ae concretiza a nossa missao. ApresentA-lo a

-

gestores, profissionais e cidadaos, alem de primar pela transparencia e disseminaHo
das informafles

preenchemos um dos fu ndamentos hoje imprescindiveis &

administraHo pliblica, que e a "gesGo municipal inteligente", que constrbi as bases

para uma administraHo eficiente, provendo administradores e cidaBW d@
informafles atualizadas, integradas e confiaveis para a tomada de decisBes.
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Natal, julho de 2009
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Kalazans Louzti Bezerra da ~ i l ~ #
Secretdrio Municipal de Meio Ambiente e Urbanism0
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Nestes quatro s4culoa de ocupaqao urbana, a Cidade de Natal passou por uma
s6rie de intenrenfles. A an8liss hist6rica nos faz concluir que a cidade, corn a sua
e cresdrnento, passou a exigir a ~ 8 e sque garantissem urn saneamento e

evolu*

abastecirnento d 'agua adequados, uma politica de habita@o e transportes eficientes,
dentre muitas outras intervenfles, conferindo A gest3o pljblica municipal a dificil tarefa
de farer corn qus crescimento urbano ocorra de forma ordenada e ambientalmente

sustent8vel, valendo-se de instnrmentos fegalmente permitidos, caracteristicos do
Estado Democratic0 de Direito.

No tocante ao municipio de Nataf, atualmente existe uma vasta legislagio

urbanistica e ambiental, envolvendo o Plano Diretor, diversas leis ordinArtas,
regulamentos e decretos. Este conjunto legislativo local associado As leis de hierarquia
superior, como a ConstituiMo, o Esbtuto da Cidade, o Cddigo de Meio Ambiente e
outros, 6 o que podemos chamar de sistema legislativo de ordenamento urbano, o que
nos levou & ideia do titulo deste trabalho.

-

Este volume de "lnstrumentos de Ordenamento Urbano Natal" trata-se de

uma atualiza~io,urn increment0 dos "lnstrumentos" publicados nos anos de 2004 e
2008. Como novidade, o livro traz em sua primeira parte, em forma de mapas, a

IegislaqBo bdsica incidente em cada urn dos 36 bairns de Natal. No intuito de facilitar
o manuseio e o acesso As informa~8es,foi pensado urn moddo de mapa contendo

legendas remissivas as respectivas leis - contidas na segunda parte do livro em ordem
alfabetica, bem como mapas detalhados de &reas especificas como,por exemplo, as
Zonas de Preservago Ambiental.

desta forma, buscando a praticidade no manuseio e a clareza das

informa-s,

que apresentamos este trabalho que consideramos como que urn

garimpo do sistema legislativo aplicdvel ao Municipio de Natal.

material t4cnico em

sua essgncia, dados os mapas, termos especificos para engenheiros arquitetos e
operadores do direito. Mas 4, sobretudo, um instrumento de cidadania que deve ser
difundido e conhecido por toda a populaHo.

Natal, julho de 2009
Equipe de Elabora~io
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PARTE II
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
E AMBIENTAL

LEI NO 4.090, DE 03 DE JULHO DE 1992'.
Disph sobre a eliminasao de barreiras arquitetdnicas para
portadores de deficigncia nos locais de fluxo de pedestres e ediflcios
do uso poblico e dA outras providencias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NATAL,
Faw saber que a Cgmaras Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei :

Art. lQ
- obrigatbrio a adapta@io dos edificios e logradouros de uso publicos para o
acesso, circula~aoe utilizaMo das pessoas portadoras de deficidncia, de conformidads corn as
narmas oriundas da Associag%oBrasileira de Normas Thcnicas (ABNT).
IQ
- Consideram-se de uso piblico :
I - sede dos poderes executives, legislativos e judici8rios.
II - pkdios onde funcionam brggos ou entidades poblicas da administraHo direta ou
indireta.
111 - estabelecimentos de ensino e de saide,bibliotecas, e outros do g6net-o.
IV - supermercados, centros de compras e lojas de departamento.
V - edificagbs destinados ao lazer ,tais como : estddios, cinemas, clubes, teatros e
parques recreativos.
VI - auditorios para conven~hs,congressos, e conferencias.
VII - outros estabelecirnentos, h i s como :
instituifles financeiras e bancArias
bares e restaurantes.
C) hot& e similares
d) sindicato e associa@es profissionais
e) terminais aero-rodoviArios, rodovUrios, femviArios e similares.
f ) cartorios.
a)
b)

5 Ze - Na hipdtese da edificaMo trata-se de pddio de preservago hi-rica ou tombados
pelo patrimbnio pliblico, a adapta@io mencionada no #put deste artigo deveh se submetida A
aprovaflo pdvia do orgao de planejamento Urbano Municipal para estudo de compatibilizaflo,
sendo teninantemente proibido a alteraHo da estrutura dos referidos irndveis.
Art. 2P - Nos ediflcios e logradouros de que trata o art. 15 exige-se pelo menos :
I - Porta de entrada corn largura minima de 90 cm;
II - Nas escadas de acesso, espelho (e) corn altura maxima de 18 cm, piso (p) consoante
corn a fdnnula p+2e = 64cm e largura mfnima de 120 cm.
Art. 3P - AS escadas e rampas deveMo ter corrimdo que possibilitem a utilizaHo corn
seguranGa As pessoas portadoras de deficigncia, observadas as normas de que trata o art. lQ
ea
lei nQ7.405185.
Pahgrafo tinico - As rampas existentes nas vias de deslocamento pQblicodeverao ter
suas inclina@ies,
reentrgncias ou salihcias, consoantes as normas aludidas no "caput" deste
artigo e g M c o s elucidativos constantes do anexo I (fig. 1 e 2), que possa a fazer parte da
presente lei.
Art. 4Q- SerA exigida, sempre que se encontrem obstdculos a menos de 2,00 m (dois
metros) de altura em rela@o ao piso, nas vias de deslocamento pliblico, sinaliza~$io referencial
para deficiente visual, pdr meio de :
a) diferenm marcante no piso, maior ou igual A projeq2o vertical de: c a b s de leituras e
manuten@o dos 6rgBos de serviw pQblicos, caixas de correios, telefones pdblicos, lixeiras
domiciliares fixas, extintores de indndio, grvoms e dernais elementos que possam vir a constituir
em barreiras aos deficientes (Anexo I,fig. 3 e 4).
proteeo metAlicas, de rnadeira ou outro material adequado ,abaixo ou em votta de:
)
Arvores, lixeiras domiciliares Rxas, extintores de indndio e similares (V. anexo I,fig. 5).

' Publicada no DOE de 04/06/92,

Art. 5P - Em dreas onde nao hA desmntinuidade entre calgadas e o limite do lote,
principalmente quando tratar-se de serviws onde haja movimentos de veiculos , seri obrigatoria
a sinalizaflo flsica que serA usada como balizador referencial para os deficientes visuais (V.
anexo I, fig. 6).
Art. 6P -As grelhas de esgotos e bocas de lobo devem ter espapo estabelecido de mod0 a
facilitar a locorno~~o
dos deficientes visuais.
Art. 7Q - As adaptaqks referidas nesta lei deverao obedecer, ainda, a lei federal ng
7.405185, que trata de perrnissao ou proibi@o de utiliza#io do sirnbolo intemacional de acesso.
Art. &P -0sedificios e logradouros jB existentes terao o prazo mdximo de (5)cinco anos
para executar as adaptafles necesshrias contada a partir da publicaHo desta lei.
Pahgrafo h l c o - Quando da impossibilidade da adaptaqBo fisica da ediftcagao estabelecida no
"caput" deste artigo, deveHo ser tomadas medidas atternativas que minimizem a barreira
existente, mediante consulta previa ao drgao de Planejamento Urbano Municipal.
Art. P - 0 alvard para construqAo ou reforma somente sera concedido mediante o
cumprimento do disposto nesta tei.
Pahgrafo tlnico - Para a libera@io do alvah mencionado no caput deste artigo, exige-se ainda,
urn elevador, pelo rnenos corn abertura minima de porta de I00 crn .
Art. 10 - 0 s drgfios municipais responsAveis pelo licenciarnento e fiscalizaHo de obras
ficam encarregados de implantar e fiscalizar a aplica@o desta lei.
Art. I1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica@io, revogado as disposi@es em

contrdrio.

PalAcio Felipe Camarao, em Natal, 03 de Junho de 1992.

Wilma Maria de Farias
Prefeita.

PORTARIA NO-0812002

- GSISEMURB
Natal, em 07 de junho de 2002.

O SecreWo da SEMURB - Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo, no uso de
suas atribuip6es legais, e, tendo em vista a aplicabilidade das Leis Urbanisticas em vigor, em
especial os termos da Portaria ng 0712002 GSISEMURB.
RESOLVE:

-

-

I Quando o dlculo do nomero de unidades residenciais resultar em frago, considerar-

se-A:
a)

Para fra@es iguais ou superiores a 0,s (cinco d&cimos), o nomero de unidades

sera arredondado para o ndmera inteiro imediatamente superior.
b)
Para fraQaes inferiores a 0,5 (cinco d&imos), o nhmero de unidades serA
arredondado para o nomero inteiro imediatamente inferior.
2 - Para o lote menor que o lote p a d ~ ode 200 ma, a definiqgo das prescri@es
urbanisticas serd dada caso a caso, levando-se em consideraHo a configura60 do entorno.
3 - Quando owrrer uso rnisto (ResidenciallNao-Residential), os indices urbanistioos nBo
se somam. De acordo, corn a zona em que estiver situado o ng de unidades habitacionais deverA
atender, B densidade dernagdfica e sua 6rea construida serd deduzida do indice de utiliraHo
aplicsdo ao uso ntio residential, niio cornputando-se ai as &reas destinadas aos estacionamentos.
4 - Entende-se oomo Area Ptil de uma unidade habitacional o somatbrio das Areas de seus
cdmodos medidas de dentro a dentro. Nao sendo computados, balcbes, sacadas, varandas e
terraws, cujo somatdrio de suas heas n8o ultrapasse 3,00m2.
5 - Quando se tratar exclusivamente da acaixa de escada, as edificafles podefio conjugar
o ZQ (segundo) pavirnento, nas zonas nao adensdveis e o 3Q (terceiro) pavimento nas zonas
adendveis.
6 - Desde que a obra, iniciada, seja passlvel de a p r o v a ~ on, i o serA mrnputada taxa extra
para efeito de ficha de ~Alculo,se sua alvenaria estiver at6 1,50m de altura.
7 - Quando a fachada e a divisa do lote n8o forem paralelas serd adrnitida a ado@o de
recuo mddio mrno se segue:
a) 0 recuo frontal minimo exigido por Lei poderA ser aplicado no ponto mbdio ds fachada
desde que a menor disthcia entre esta e a divisa frontal do lote n8o seja inferior a 213 (dois
terqos) deste recuo, para edificafles de at8 2 (dois) pavimentos e 3 (tn3s)metros para edificaq6es
acima de 2 (dois) pavimentos.
b) 0 s recuos laterais e de fundos exigidos por lei poderAo ser aplicados no ponto mhdio
da fachada correspondente desde que a menor distiincia entre este e a divisa do lote n%oseja
inferior a 1,50 + ).t,
20
DQ-seciQnciae cumpra-se.

Delevam Gutemberg Queim de Melo

SECRETARIO

PresidOncia da Repfiblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos

LEI No10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000.
DA
prioridade
de
atendimento As pessoas que
especifica,
e
dB outras
providhcias.
0 PRESIDENT€ DA REPOBLICA F a p saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1' AS pessoas porladoras de deficigncia, os idosos com idade igual ou superior a 80
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianps de wlo
tea0 atendimento priorit4ri0, nos termos desta Lei, [Redacao dada pela Lei no 10.741, de

20031
Art. 2P As reparli-s
pdblicas e empresas concessiondrias de serviqos pdbliws esmo
obrigadas a dispensar atendimento prioritdrio, por meio de servips individualizados que
assegurem tratamento diferenciado e atendimento imsdiato As pessoas a que se refere o art.
19
ParAgrafo him. assegurada, em todas as instituifles financeiras, a prioridade de
atendimento As pessoas mencionadas no art. IQ.

Art. 3Q As empresas pdblicas de transport8 e as concessiondrias de transporte coletivo
reservar%o assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas
portadoras de deficibcia e pessoas acompanhadas por crianws de colo.
Art. 4Q0 s togradouros e sanitArios p~lblicos,barn como os ediflcios de uso pdblico, tea0
norinas de constru@o, para efeito de limnciamento da respectha edlfica@o, baixadas pela
autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locals pelas pessoas
pottadoras de deficigncia.
Art. SQ 0 s veiculos de transporte coletivo a serem produzidos apds doze meses da
publicago desta Lei serio planejados de forrna a facilitar o acesso a seu interior das pessoas
portadoras de deficiencia.

5 z9 0s propriet8rios de veiculos de transporte wletivo em utilimqio terio o prazo de
cent0 e oitenta dias, a contar da regulamentargio desta Lei, para proceder As adaptaws
necessArias ao acesso facilitado das pessoas pottadoras de defici6ncia.
Art. 6*A infragio ao disposto nesta Lei sujeitai4 as responsAveis:

I - no =so de servidor ou de c h d a responsAvel pela repartiflo phblica, As penalidades
previstas na legislaqiio especifica;

-

il no caso de empresas concessiondrias de serviqo pQblico, a rnulta de R$ 500,OO
(quinhentos reais) a R$ 2.500,00(dois mll e quinhentos reais), por velculos sem as condims
previstas nos arts. 3Qe 5P;
111 - no caso das institui@es financeiras, as penalidades previstas no art. 44. incisos I. II e
Ill, da Lei no4,595. de 31 de dezembro de 1964.

ParAgrafo h i m . As penalidades de que trata este artigo sera0 elevadas ao dobro, em
caso de reincid3ncia.

Art.
0 Poder Executive regulamentard esta Lei no grazo de sessenta dias, contado de
sua publicaMo.
Art. 8' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaflo.
Brasilia, 8 de nwembro de 2000; 17P da Independencia e 112' da RepQblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides Lopes Tgpias
Mattus Tavares
Este texto n i o substitui o publicado no D.O.U. de 9.11.2000

PresidQnciada Rephblfca
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos
LEI No10.098, OE 19 DE OUEMBRO DE 2000.
Estabelece normas gerais e
crit6rios basiws para a prorno@o da
acesslbilidade
das
pessoas
portadoras de deficiencia ou corn
mobilidade reduzida, e dB outras
providi3ncias.

0 PRESJDENTE DA REP~BLICAFapo saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

disposig6es gerais
Art. 1" Esta Lei estabelece normas gerais e crigrios Msicos para a prorno@o da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiencia ou corn mobilidade reduzida, mediante a supressio de
barreiras e de obsticuloa nas vias e espaps pdblicos, no rnobitiario urbano, na construqio e reforma
de edificios e nos meios de transporte e de comunicaqio.
Art. 2' Para os fins desta Lei s8o estabelecidas as seguintes definic8es:

I - acessibllidade: possibilldade e condigio de alcance para utilizaeo, corn seguranp e
autonomia, dos espaws, moblliArios e equipamentos urbanos, das ediica@es, dos transportes e dos
sistemas e meios de comunicaqio, por pessoa portadora de deficigncia ou corn mobilidade reduzida;
II - barretras: qualquer entrave ou obstAculo que limite ou impem o acesso, a Ilberdade de
movimento e a circula@o corn seguranqa das pessoas, dassificadas em:
a) barreiras arquitetanicas urbanisticas: as existentes nas vias p6blicas e nos e s p a p s de uso
p6blico;

b) barreiras arquitst6nicas na edificaflo: as exisientes no interior dos edificios publims e
privados;
c) bamiras arquitet8nicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes;

d) barreiras nas comunicagies: qualquer entrave ou obst&culo que dificulte au impossibilite a
exprass%oou o recebimento de mensagens por intermddio dos meios ou sistemas de comunica@o,
sejam ou n%ode massa;
Ill - pessoa portadora de deficiencia ou corn mobilidade reduzida: a que ternpodria ou
permanentemente tern limitada sua capacidade de relacionar-se corn o rneio e de utilkd-lo;

-

IV elernento da urbanlzaMo: qualquer componente das obras de urbanizaHo, tais como os
referents a pavimentaHo, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuigao de energia
el&trica,ilurnina@o pubtica, abastecimento e distribui* de Bgua, paisagismo e os que rnaterializam
as indica-s
do planejamento urbanistim:
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Art. 10. 0 s elementos do mobili6rio urbano deveriio ser projetados e instalados em locais que
permitam sejarn eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficigncia ou corn rnobilidade reduzida.

DAACESSlBlLlDADE NOS EDIFICIOS PUBLICOS OU DE US0 COLETIVO
Art. 11. A wnstru@o, arnpliaqio ou reforma de edificios pQblicosou privados destinadoa ao uso
wletivo deverio ser executadas de modo que sejam ou se tornem acesslveis As pessoas portadoras
de deficidncia ou corn mobilidade reduzida.
ParAgrafo 6 n b . Para os fins do disposto neste artigo, na wnstru@o, ampliafio ou reforma de
edificios pQblicosou privados detinados ao uso coletivo deverao ser observados, pel0 menos, os
seguintes requislbs de acessibllidade:
1 - nas Breas externas ou internas da edicag80, destinadas a garagem e a estacionamento de
uso pQblico, deverio ser reservadas vagas prdximas dos acessos de cirwla@io de pedestres,
devidamente sinallzadas, para veiculos que transportem pessoas portadoras de deficiencia corn
dficuldade de looorno@o permanente;

II - pel0 menos urn dos acessos ao interior da edificaHo deveh estar livre de barreiras
aquitetBnicas e de obstaculos que irnpetpm ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de
deficiencia ou corn mobilidade reduzida;

-

111 pelo menos um dos itinedrios que cumuniquem horizontal e verticalmente todas as
dependdncias e servips do ediflcio, en* si e corn o exterior, deveh cumprir os requisitos de
acessibilidade de que trata esta Lei; e

-

IV os ediflcios deverio dispor, pelo menos, de um banheiro acesslvel, distribuindo-se seus
equipamentos e acessdrios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de
deficigncia ou corn mobilidade reduzida.
Art. 12. 0 s locais de espeticulos, confedncias, aulas e outros de natureza similar deverio
dispor de espagos reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares especlficos
para pessoas corn deficihncia auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo corn a ABNT, de
mod0 a facilitar-lhes as condi-s
de acesso, circula@io
e comunica@o.

Art. 13. 0 s edificios de uso privado em que seja obrigatdria a instala@o ds elevadores deverser wnstruldos atendendo aos seguintes requisitos rnlnimos de acessibilidade:
1 - percurso acessivel que una as unidades habifacionab corn o exterior e corn as
dependhcias de uso comum;

II - percurso acessivel que una a edificaMo A via pfiblica, As edifica@es e aos servipos anexos
de uso mmum e aos ediflcios vizinhos;

-

Ill cabine do elevador e respectiva porta de entrada acesslveis para pessoas portadoras de
deficibncia ou corn mobilidade reduzida.
Art. 14. 0 s ediflcios a serem construfdos corn mais de um pavimento a18m do pavimento de
acesso, A excego das habitagies unifamiliams, e que n%o estejam obrigados B instala~80de
elevador, devergo dispor de especificafles M i c a s e de projeto que facilitem a instalaeo de urn

-
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elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso camurn destes edificios atender aos
requisitos de acessibilidade.
Art. 15. Cabed ao brgeo federal respondvel pela cmrdena@o da politica habitacional
regulamentar a reserva de urn percentual rninimo do total das habitapBes, conforme a caracterlstica
da popula@o 1-1,
para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de ddclbncia ou corn
mobilldade reduzida.

DAACESSlBlLlDADE NOS VE/CULOSDE TRANSPORTE CQLETIVO
Art. 16. 0 s veiculos de transport9 coletivo deve130 cumprir os requisitos de acessibilidade
estabelecidos nas normas tkcnicas especificas.

DAACESSlBlLlDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAWO E SINALIZAGAO
Art. 17. 0 Fader PQblicopromoverA a eliminaqio de barreiras na cornunicaqio e estabeteceh
rnecanisrnos e attemativas thnicas que tornern acessiveis os sisternas de cornunica@o e sinaiiza@o
As pessoas portadoras de defici&ncia sensorial e corn dificuldade de wmunicaqio, para garantir-lhes
o direito de aces# informagio, oomunicagio, ao trabatho, educagio, ao transpo*, B cultura,
ao esporte e ao lazer.
Art. 18. 0 Poder Poblico implementari3 a formaw de profissionais inMrpretes de escrita em
braile, linguagem de sinais e de guias-intdrpretes, para faeiliir qualquer tip0 de comunica~%o
direta A
pessoa portadora de deficidncia sensorial e com dificuldade de comunica@o. Reaulamento

Art. 19. 0 s servi~osde radiodiiusb sonora e de sons e imagens adotario plano ds mdidas
t4cnicas corn o objetivo de pemitir o uso da Ilnguagem de sinais ou outra subtitula@o, para garantir o
direito de acesso A informa@a As pessoas portadoras de deficihncia auditiva, na forina e no prazo
previstos em regulamento.

DISPOSIC~ESSOBRE AJUDAS T~%NICAS

Art 20. 0 Poder PlSbtico promoverd a supressao de bamiras urbanisticas, arquitet8nias, de
transporte e de comunica@o, mediante ajudas tecnicas.
Art. 21. 0 Poder POblico, por meio dos organismos de apoio 2t pesquisa e das agkncias de
financiamento, fomentad programas destinadoa:

I - A promo@o de pesquisas cientificas vobdas ao tratamento e prevenHo de deficisnciaq

-

II ao desenvolvimento tecnolbgico orientado B produqio de ajudas thticas para as pessoas
portadoras de deficigncia;

-

111 A especializaq50 de recvrsos humanos em acessibilidade.

DAS MEDIDAS DE FOMENT0 A ELIMINAGAO DE BARREIRAS

Art. 22. instituldo, no Ambito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do MinisMo da
Justip, o Prograrna Nacional de Acessibilidade, corn dota@o orpmentdria especffica, cuja sxecu@o
serd disciplinada em regularnento.

Art. 23. A AdministraMo PWca federal direta e indireta destinarA, anualmente, dota@o
orpmenMria para as adaptafles, elimina@es e supress6es de barreiras arquitethicas existentes
nos edificios de uso pDbliw de sua proptiedade 8 naqueles que estejam sob sua adminisa@o ou
USO.

Pahgrafo unico. A implementago das adaptaqees, eliminaws e supressbs de barreiras
arquitet8nicas referidas no caput deste artigo deverd set Iniciada a partir do primelm ano de vig8ncia
desta Lei.
Art. 2 4 . 0 Poder PlSblico prornoverA campanhas tnformativas e educativas dirigidas 21 populaHo
em geral, corn a finalidade de oonscientiz8-la e sensibilizi-la quanto B acessibilidade e B integragio
social da pessoa portadora de deficiencia ou corn mobilidade reduzida.
Art. 25. As disposi@es desta Lei aplicam-se aos ediflcios ou imbveis declarados bens de
interesse cultural ou de valor hist6tico-artistiw, desde que as rndificafles nemssdrias observem as
normas especificas reguladoras destes bens.

Art. 26. As organizapBes representativas de pessoas portadoras de deficiencia tee0
legitirnidade para acornpanhat o cumprimento dos requisitm de acessibilidade estabelecidos nesta
Lei.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaMo.
Brasilia, 19 de dezernbro de 2000; 179' da Independenciae 112" da Rep~blica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Jose Gregori
Este texto n8o substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000
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Presidgncia da ReplSblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos JuridJcos

DECRETO No5.296 DE 2 DE DUEMBRO DE 2004.
Regulamenta as Leis nw 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dB prioridade de
atendimento As pessoas que especifica, e
10.098, de 19 de dezernbro de 2000, que
eshklece normas gerais e critkrios bdsicos
para a promo@o da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiencia ou com
mobilidade redurida, e dB outras provid8ncias.
0 PRESIDENTE PA REPOBLICA, no uso da atribui@o que Ihe confere o art. 84, inciso
IV, da ConstituiGo, e tendo em vista o disposto nas Leis n'ls 10.048, de 8 de novembro de
2000, e 10.098, de 19 de dezembm de 2000,
DECRETA:

Art. lQ
Este D e m b regulamenta as Leis
10.098, de 19 de dezembro de 2000.

ngB 10.048, de 8 de novembro de 2000, e

Art. ZQ Ficam sujeitos ao cumprimento das disposi-s
intera@o corn a materia nele regulamentada:

deste Decreto, sempre que hwver

I- a aprova@o de projeto de natureza aquitetdnica e urbanhtica, de comunicaq30 e
informa@o, de transporte coletivo, bem wmo a execu@o de qualquer tipo de obra, quando
tenham destina@o pQblicaou wletiva;

-

II a outorga de wnoessio, pennissio, autorizaqio ou habilitaqio de qualquer nakrreza;
Ill - a aprova@o de financiamento de projetos corn a utiliza@o de recursos pliblioos,
dentre eles os projetos de natureza arquitetdnica e urbanistica, os tocantes A comunicagio e
informaqio e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como
convenio, acordo, ajuste, contrato ou similar; e

I V - a concessgo de aval da Uniao na obten@o de empr6stimos e financiamentos
internacionais par enks p6blioas ou privadas.
Art. 3Q See0 aplicadas sanfles administrativas, civeis e penais cabiveis, previstas em
lei, quando nil0 forem observadas as normas deste Decreto.

Art. 4 Q 0 Conselho Nacional dos Direitas da Pessm Portadora de Deficibncia, os
Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organirafles representativas de
pessoas portadoras de deficigncia tee0 legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para
o cumprimento dos requisites estabelecidos neste Decreto.

Art. '5 0s brgSos da administraHo pdblica direta, Indireta e fundacional, as empresas
prestadoras de servigos pQblicose as institui@es financeiras deverao dispensar atendimento
priorit&rioAs pessms portadoras de deficiencia ou cum mobilidade reduzida.

§ I*
Considera-$9,para os efeitos deste Decreto:

I- pessoa portadora de deficibncia, al4m daquelas previstas na
?-qL
junho de 2003, a que passui IirnitaHo ou incapacidade para o desempenho de atividade e se
enquadra nas seguintes categorias:
a) ddciencia fisica: akera@o compteta ou pardal de urn ou mais segmentos do corpo
hurnano, acarretando o cornprometimento da fun@o flsica, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tdraplqia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, herniplegia, hemiparesia, ostomia, arnputaqio ou ausencia de rnembro, paralisia
cerebral, nanismo, rnembros corn deformidade conghita ou adquirida, exceto as deformidades
estdticas e as que n%oproduzam dificuldades para o desempenho de fung6es;
b) deflcibncia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibeis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas WeqUhcias de 500Hz, 1.000Hn,2.000Hz e 3.000Hz;

c) deficigncia visual: cegueira, na qua1 a acuidade visual B igual ou menor que 0,05 no
rnelhor olho, corn a melhor corre@o bptica; a baixa visZlo, que significa acuidade visual entre
0,3 e 0,05 no melhor olho, corn a melhor correqio 6ptica; os casos nos quais a sornat6ria da
medida do c a m p visual em arnbos os olhos for igual ou menor que 60"; ou a ocorrencia
simulthea de quaisquer das condims anterimes;
d) deficitincia mental: fundonamento intelectual significativamente inferior A mddia, corn
manifesta*
antes dos dezoito anos e lirnita-s
associadas a duas ou mais Areas de

habilidades adaptativas, tais oomo:

2. cuidado pessoal;
3. habilidades sociais;

4. utilza@io

dos recursos da comunidade;

6. habilidades academicas;

-

e) deficiencia rnQltipla associaqio de duas ou mais deficigncias; e

Il-pessoa corn mobilidade reduzida, aqueta que, n8o se enquadrando no conceit0 de
pessoa portadora de defificihncia, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando redueo efetiva da mobilidade, flexibilidade,

wordenaflo motora e percepHo.
§ P 0 disposto

no caput aplica-se, ainda, as pessoas corn idade igual ou superior a

sessgnta anos,gestantes, lactantes e pessoas corn crianp de colo.

-
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5 3Q 0 acesso priorit&rioAs edificaq6es e servipos das instrtui-s finanoeiras deve seguir
os preoeitos estabelecidos neste Decreto e nas normas thcnicas de acessbilidade da
Associa@o Brasileira de Normas T h i c a s ABNT, no que n8o conflitarem corn a Lei n O 7.1 02,
de 20 de iunho de 1983, observando, ainda, a Resolu$io do Conselho Monetdrio Nacional nQ
2.878, de 26 de julho de 2001.

-

Art. 6 Q 0 atendimento priorit6rio cornpreende tratamento diierenciado e atendimento
irnediato As pessoas de que trata o art. 5'.

$1' 0 tratamento diierenciado inclui, dentre outros:

II - mobilihrio de recemo e atendimento obrigatoriamente adaptado h altura e A wndigo

I assentos de uso preferencial sinalizados, e s p a p e instalafles acesslveis;

flsica de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas nonnas tkcnicas de
acessibilidade da ABNT;

-

Ill servigos de atendimento para pessms com deficEncia auditiva, prestado por
inthrpretes ou pessoas capacitadas em Lingua Brasiteira d~ Sinais LIBRAS e no trato corn
aquelas que n%ose comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdccegas, prestado por guiasinterpretes ou pessoas apacitadas neste tip0 de atendimento;

-

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento &s pessoas corn deficihcia visual,
mental e rnQltipla,bem como As pessoas idosas;
V - disponibilidade de Area especial para embarque e desembaque de pessoa portadora
de deficiencia ou corn mobilidade reduzida;

-

VI sinalizaHo ambientat para orientaflo das pessoas refgridas no art. P;

VII -divulga@io,
em lugar visivel, do direito de atendimento prioriario das pessoas
portadoras de deficiencia ou corn mobilidade reduzida;
Vlll- adrnissZio de entrada e permanencia de do-guia ou do-guia de acornpanhamento
junto de pessoa portadora de deficiencia ou de treinador nos locais dispostos no caput do art.
,'5 born mrno nas dernais edificagies de uso pljblico e naquelas de uso cotetivo, rnediante
apresentaMo da carteira de vacina atualizada do animal; e
IX - a existencia de local de atendimento especifico para as pessoas referidas no art. 5'.

$28 Entende-se por imediato o atendimento prestado As pessoas referidas no art. SQ,
antes de qualquer outra, depois de concluido o atendimento que estiver em andarnento,
observado o disposto no inciso I do ~ardarafo6niw do art. 3' da Lei no 10.741. de 1" de
outubro de 2003 IEstatuto do Idoso).

5 PNos servipos de emergdncia dos estabelecimentos plrblicos e privados de
atendimento A sahde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada A avaliaeo
medica em face da gravidade dos casos a atender.
3 4' 0s 6rg%m,ernpresas e instituifles referidos no caput do art. '5 devem possuir, pelo
menos, urn telefone de atendimento adaptado para wrnunica@o corn e por pessclas
portadoras de deficiencia auditiva.
Art. 0 atendimento prioritario no irnbito da adrninistraqgo pljblica federal direta e
indireta, bern mmo das ernpresas prestadoras de sewips pQblicos,obedecerd As disposifles
deste Decreto, atem do que estabelece o Decreto no 3.507. de 13 de i u n h de 2000.

Padgrafo Onico. Cake aos Estados, Municlpios e ao Dlstrito Federal, no Bmbito de suas
cornpet+3ncias, criar instnrrnentos para a efetiva irnplantag80 e o controle do atendimento
prioritario referido neste Decreto.

DAS CONDIG6ES GERMS DAACESSIBILIDADE
Art. 8QPara os fins de aoessibilidade, considera-se:

-

I acessibilidade: condi@o para utilizafio, corn seguranp e autonomia, total ou assistida,
dos espapos, mobili8rios e equipamentos urbanos, das edificafles, dos servips de transporte
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicaqio e informago, por pessoa portadora de
defrciencia ou corn mobilidade reduzida;
ll-barreiras: qualquer entrave ou obstAculo que limite ou imp* o acesso, a liberdade ds
movimento, a clrcula@o corn seguranp e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou
terem acesso 4 informaGo, classificadasem:

a) barreiras urbanisticas: as existentes nas via$ pClblicas e nos esgaqos de uso p0blico;

b) barreiras nas edificap8es: as existentes no entorno e Interior das ediiicaMes de uso
plSblico e coletivo e no entorno e nas Areas internas de usa comum nas edificagiies de uso
privado muhifamiliar;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos servi~osde transportes; e
d) barrelras nas cornunlca@es e inforrnafles: qualquer entrave ou obstaculo que dificulte
ou irnpossibilite a express80 ou o recebimento de mensagens por intermddio dos dispositivos,
rneios ou sisbmas de comunicaqiio,sejam ou n i b de massa,bem como aqueles que dificuttem
ou irnpossibilitern o acesso informa@o;

Ill - elemento da urbanimHo: qualquer cornponerite das obras de urbanizaHo, his como
oa referentes 4 pavirnenta@o, saneamento, distribuiqio de energia etbtrica, iluminaqio pdblica,

absstecirnento e distribuiqio de Agua, paisagismo e os que rnaterializam as indicaqhs do
planejamento urbanfstico;

-

IV rnobiliBrio urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espagos pdblicos,
superpostos ou adicionados aos elernentos da urbanizaqio ou da edKca@o, de forma que sua
modifica@o ou traslado n8o pmvoque alteraws substanciais nestes elernentos, tais como
semAforos, postes de sinaliza~%o
e similares, telefones e cabines telefbnicas, fontes poblicas,
lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de naturera adtoga;

-

V ajuda t8cnica: os produtos, Instrumento$, equipamentos ou tecnologia adagtados ou
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa porladora de defrciencia
ou com rnobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;

-

VI edifitqiies de uso p6blico: aquelas adrninistradas por entidades da adrninistrqio
pfiWica, direta e indireta, ou por ernpresas prestadoras de servigos pGblicos e destinadas ao
pdblico em geml;
Vll- edificafles de uso coletivo: aquelas destinadas L atividades de natureza wmercial,
hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turlstica, recreativa, social, religiosa, educacional,
industrial e de sadde, inclusive as edificams de presta@o de servips de atividades da
mesma n a t u m ;

-
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VIII -edifica@es de uso privada aquelas destinadas A habitaMo, que podern ser
classificadas mmo unifamiliar ou multifamiliar; e
IX - desenho universal: concepqiio de espapos, artefatos e produtos qua visam atender
sirnultaneamente todas as pessoas, corn diferentes caracteristicas antropom4tricas e
sensoriais, de forma aut6noma, segura e confort&vel, constituindo-se nos elementos ou
sotu@es que wrnphrn a acessibilidade.
Art. SPA forrnula@o, irnplementaHo e ma nuten@o das ag6es de acessibilldade
atenderio As seguintes premissas bhsicas:

-

t a priorizago das necessidades, a programaqio em cronograma e a reserva de
recursos para a implantaqio das ag6es; e

-

II o planejamento, de forma wntinuada e articulada, entre os setores emlvidos.

DA IMPLEMENTAH0DA ACESSlBlLlDA DE ARQUITET6NICA E URBAN[STICA

Das Condipdes Gerais

Art. 40. A cancep@o e a impianta~%o
dos projetos arquitet6nicos e urbanistiws devem
atender aos principios do desenho universal, tendo coma refer&ncias besicas as normas
tecnicas de acessibilidade da ABNT, a IegislaHo especifica e as regras contidas neste
Decreto.

5 1' Caberd ao Poder POblico promover a inclusio de conteddos ternaticos referentes ao
desenho universal nas diretrizes curriculares da educa@o profissional e tecnolbgica e do
ensino superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e corretatos.
3 2*0 s programas e as linhas de psquisa a serem desenvolvidos corn o apaio de
organismos pClblicos de auxilio B pesquisa e de agencias de foment0 deveeo inctulr temas
voltados para o desenho universal.
Art. 11. A construggo, reforma ou amplia@o de ediicafles de uso pdbiico ou coletivo, ou
a mudan- de destinaMo para estes tipos de edificaqio, deverio ser executadas de modo que
sejam ou se tornem acessiveis B pessoa portadora de deficiencia ou cam mobilidade reduzjda.

5 lQ
AS entidades de fiscaliza@o profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e
correlatas, ao anotarern a responsabilidade tkcnica dos projetos, exigieo a responsabilidade
profissional declarada do atendimento As regras de acessibilidade previstas nas nomtas
tdcnicas de acessibilidade da ABNT, na IegislaMo especlfica e neste Decreto.
3 Para a aprova@o ou limnciamento ou emisGo de mrtificado de conclusSo de
projeto arquitet8nico ou urbanlstico deved ser atestado a atendimento As regras de
acessibilidade previstas nas normas tdcnicas de acessibilidade da ABNT, na Iegislaflo
especifia e nest%Decreto.

9 3% Poder Publico, ap6s certificar a acessibilidade de edificaMo ou serviw,
determinad a coloca@o, em espaws ou locais de ampla visibilidade, do "Slmblo
lnternacional de Acesso", na forrna prevista nas normas t h i c a s de acessibilidade da ABNT e
na Lei no7.405. de 12 de novembro de 1985.

Art. 12. Em qualquer interven@o nas via$ e Iogradoum pOblm, o Poder Publim e as
empresas concession8rias responsdveis pela execu@o das obras e dm servipos garantirZio o
tivre tdnsito e a circulaflo de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas
portadoras de deficiQncia ou com mobilidade reduzida, durante e apbs a sua exemgo, de
awrdo corn o previsto em normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, na legislaqio
especlfica e neste D m t o .
Art. 13. Orientam-se, no que wuber, peias regras previstas nas normas t h i c a s
brasileiras de acessibilidade, na legistaflo especlfica, obsewado o disposto na Lei no 40.257,
de 10 de iulho de 2001, e neste Decreto:

I- os Planos Diretares Municipais e Planos Diretores de Transport9 e Thnsito elaborados
ou atualizados a paar da publicaqiio deste Decreto;

II - o C6digo de Obras, C6digo de Postura, a Lei de U r n e OcupaMo do Solo e a Lei do
Sistema ViBrio;

-

I[I os estudos pr6vios de impacto de vizinhan~;
IV - as atividades de fiscali@o e a irnposipZio de san@es, incluindo a vigilancia saniGria
e ambiental; e

-

V a prevlsao orpment8ria e os mecanismos tributaries e financeiros utilizados em
carater compensat6rio ou de incentive.

3 lgPara concessBo de alvarE1 de funcionarnento ou sua renovaHo para qualquer
atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste
Decreto e nas normas thcnicas de acesslbilidade da ABNT.
9 PPara emissio de carta de "habite-sen ou habilitaqio equivalente e para sua
renovagio, quando esta tiver sido emitida anteriarmente As exigencias de acessibilidade
contidas na legislagio especifica, devern ser observadas e ceriificadas as regras de
acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas tkcnicas de acessibilidade da ABNT.

Das Condiws Especlficas
Art. 14. Na promoflo da acessibilidade, sea0 observadas as regras gerais previstas
neste Decreto, complementadas pelas normas tbcnicas de acessibiridade da ABNT e pelas
disposi-s
contidas na legisla@o dos Estados, Municipios e do Distrito Federal.

Art. 15. No planejamento e na urbanizaeo das vvis, praps, dos logradouros, parques e
demais espaws de uso pdblico, deveeo ser cumpridas as exigencias dispostas nas normas
tknicas de acessibllidade da ABNT.

5 1'

Incluern-se na condi@o estabelecida no caput:

I- a constru~iode calwdas para circula@o de pedestres ou a adaptaMo de situaNes
consolidadas;

-

It o rebaixamento de calqadas corn rampa amssivel ou eleva@o da via para travessia de
pedeske em nivel; e

-
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$ PNos cams de adapta@o de bens cuhrais imbveis e de interven@o para
ragularlra$io urbanistica em areas de assentamentor, subnormais, serd admitida, em car&ter
exceptional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas tbcnicas citadas no caput,
desde que haja justimtiva baseada em estudo tecnioo e que o acesso seja viabilizado de
outra forrna, garantida a rnelhor tkcnica possivel.
Art. f 6. As caracteristicas do desenho e a instalago do mobiliario urbano devern garantir
a aproximaHo segura e o uso por pessoa portadora de deficiencia visual, mental ou auditiva, a
aproxm
i a@o
i
e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiencia flsica, em
especial aquelas em cadeira de rodas, e a circula@o livre de bamiras, atendendo b
condiwes estabelecidas nas nomas tecnlcas de acessibilldade da ABNT.

5 IQ
Incluem-se nas condip8es estabelecida no caput:
t -as marquises, os toldos, elementos de sinalizac80, luminosos e outros elernentos que
tenham sua proj-o
sobre a faixa de cricua
l @o
i
de pdestres;
1
I - as wbines telefgnicas e os temlinab de autwtendimento de produtos e servipos;
111 - os telefones pplilims sern cabine;

-

IV a instalaHo das aberturas, das batoeiras, dos comandos e outros sistemas ds
acionamento do mobiliario urbano:
V - os demais elementos do mobilidrio urbano;

-

VI o uso do solo urbano para posteamento; e
VII -as especies vegetais que tenham sua proje@o sobn a faixa ds circulaqiio de
pedestres.

-

5 P A concession6ria do Servipo TeIefBnic Fixo Comutado STFC, na modalidade
Local, dever&assegurar qus, no mlnimo, dois por mnto do total de Telefones de Uso PIClblioo
TUPs, &em cablne, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa
diMncia nacional, hem como, pelo menas, dois por cento do total de TUPs, corn capacidade
para originar e receber chamadas de longa distAncia, nacional e international, estejam
adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiencia auditiva e para usuarios de
cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universaliza@o.

-

§ 38 As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos tenninais de auto-atendimento
de produtos e sewips e outros equipamentos em que haja intera@o corn o p6btico devem
estar localkados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadaira de rodas e
possuir mecanismos para utiliza@o aut8noma pot pessoas portadoras de dericiencia visual e
auditiva, conforme padr6es estabelecidos nas normas &nicas de aoessibitidade da ABNT.

Art. 17. 0 s semaforos para pedestres instalados nas vias prSblicas deverio estar
equipados corn mecanismo que sirva de guia ou orientaqio para a travessia de pessoa
portadora de deficigncia visual ou corn moblidads reduzida em todos os locais onde a
intensidade do fluxo de veiculos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarern,
bem como mediante salicita@o dm interessados.
Art. 18. A constru@o de edificaq6es de uso privado multifamiliar e a constru@o,
amplia@o ou reforma de edifica@es de uso coletivo devern atender aos preceitos da
acessibilidade na interligaHo de W a s as partes de uso camum ou abertas ao ptiblioo,
conforme os padr6es das narmas thcnicas de acessibilidade cia ABNT.

ParSgrafo Onico. Tambdm e&o sujeitos ao disposto no =put os acessos, piscinas,
andares de reweaHo, salZio de festas e reuniees, saunas e banheiros, quadras esportivas,
portarias, estacionamentos e garagens, enbe outras partes das &reasinternas ou externas de
uso comurn das etiica@es de uso privado rnultifamiliar e das de uso wletivo.
Art. 19. A construqio, ampliaflo ou reforma de edificafles de uso p6bliw deve garantir,
pelo menos, urn dm acessos ao seu interior, corn comunicq-io com todas as suas
dependencias e s e r v i p , livre de barreiras e de obstaculos que impepm ou dificultem a sua
acessibilidads.

5 lQ
No caso

das edificaMes de uso p6bliw jB existentes, teriio elas prazo de trinta

meses a contar da data de publicaflo deste Decreto para garantir acessibilidade As pessoas
portadoras de deficidncia ou com mobllidade reduzida.

5 PSempre que houver viabilidade arqultetbnica, o Poder PQblico buscard garantir
dotaqilo owrnentaria para ampliar o nlimero de acessos nas edicagks de uso publiw a
serem construidas, ampliadas ou reformadas.
Art. 20. Na amplia@o ou reforma das edificafles de uso pdbico ou de uso coletivo, os
desniveis das Areas de circulaqio internas ou externas serio transpostos por meio de rarnpa
ou equipamento eletromdnico de deslocamento vertical, quando nio for posslvel outro
acesso mais d m d o para pessoa portadora de deficiencia ou corn rnobilidade reduzida,
conforme estabelecido nas norrnas tkcnicas de acessibilidade da ABNT
Art. 21. 0s balc8es de atendimento e as bilheterias em edifica@o de uso p6blico ou de
uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma patte da superflcie acssslvet para atendimento
Bs pessoas portadoras de deficigncia ou com mobilidade mduzida, conforme os paddas
normas t8cni-s de acessibilidade da ABNT.
Padgrab Onico. No caso do exercicio do direito de voto, as urnas das sems eleitorais
devem ser adequadas ao uso corn autonomia pelas pessoas portadoras de deficibncia w corn
mobilldads reduzida e estarem instaladas em local de votagio plenamente aassivel e corn
estacionamento prdximo,

Art. 22. A wnstru@o, ampliaHo ou refom de edificaMes de uso pljblco ou de uso
coledvo devem dispor de sanitArias acesslveis destinados ao uso por pessoa portadora de
deficidncia ou corn mobilidade reduzida.

5 1' Nas ediicafles de uso pdblico a serem construidas, os sanwrios destinados ao uso
por pessoa portadora de deficDncia ou corn mobilidade reduzida serio distribuldos na razio
de, no minirno, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificaqio, corn entrada
independente dos sanitArios coletivos, obedecendo As normas t6cnicas de acessibilidade da
ABNT.
5 2 Nas edificaq6es de uso p6blico jB existe ntes, teHo elas prazo de trinta meses a
contar da data de publica@o deste Decreto para garantlr pelo menos urn banheim amssivel
por pavimento, corn entrada independente, distribuindese seus equipamentos e acess6rlos de
mod0 que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficigncia ou corn mobilidade
reduzida.

9 3' Nas edificafles de uso mletivo a serern construidas, ampliadas ou reformadas, onde
devem existir banheiros de uso publico, os sanit8rim destinados ao uso por pessoa portadom
de deficiencia deverio ter entrada independente dos demais e obedecer As normas tkcnicas de
acessibilidade da ABNT.

5 4' Nas ediftrxwes de uso coletivo jA existentes, onde haja banheiros destinados ao uso
p6blic0, os sanitarios preparados para o uso por pessoa portadow de deficiencia ou corn
mobilidade reduzida deveeo estar localizados nos pavirnentos acesslveis, ter entrada

lndependente dos demais sanltdrios, se hower, e obedecer as normas tdcnicas de
acessibilidade da ABNT.
Art. 23. 0s teatros, cinemas, auditbrios, esMdios, ginbios de esporte, casas de
esp&culos, salas de confesncias e sirnilares reservaio, pelo menos, dois por oento da
l o t a w do estabelecimento para pessoas em cadelra de rodas, distribuldos pelo recinto em
locais diversos, de boa visibilidade, prdximos aos corredores, devidamente sinalizados,
evitando-se Areas segregadas de p6bliw e a obstru@o das saldas, em conformidade corn as
norms tecnicas de acessibilidade da A8NT

5 lQ
Nas edificagBes pmvisias no caput, B obrigatdria, ainda, a destina@o ds dois por
wnto dos assentos para acornoda@o de pessoas portadoras de deficidncia visual @ de
pessoas w m mobilidade reduzida, incluindo obesos, em tocais de boa recep@o de mensagens
sonoras, demndo todos ser devidamente slnalirados e estar de acordo corn os pad-$ das
nomas tdcnicas de acessibilidade da ABNT.

5 2'No caso de n8o haver comprovada proc ura pelos assentos reservados, estes
poderio excepcionalmente ser ocupados por pessoas que nio sejam portadoras de deficigncia
ou que nio tenham rnobilidade reduzida.
5 3e 0 s espagos e assentos a que se refere este artigo deverio situar-se em locais que
garantam a acomodaHo de, no mlnimo, urn acompanhante da pessoa portadora de deficiancia
ou corn mobilidade redunida.
§ 4P Nos locais referidos no caput, haveh, obrigatoriamente, rotas de fuga e saidas de
emerghncia amsslveis, conforme padr6es das normas tdcnicas de acessibilidade da ABNT, a
fim de permitir a saida segura de pessoas portadoras de deficihncia ou corn mobilidade
reduzida, em cam de smerghcia.
§ 9 As Areas de acesso aos artistas, his corno coxias e camarins, tambkm devem ser
acesslveis a pessoas portadoras de deficidncia ou corn mobilidade reduzida.

5 Q Para abtenflo do financiamento de que trata o inciso Ill do art. 2q as salas de
espetAculo deveao dispor de sistema de sonorira@o assistida para pessoas portadoras de
deficiencia auditiva, de meios eletrdnicos que permitam o acornpanhamento por meio de
Iegendas em tempo real ou de disposiqZles especiais para a ptesenw ffsica de intkrprete de
LIBRAS e de guias-inErpretes, corn a proje@o em tela da imagem do ingrprete de LIBRAS
sempre que a distAncia n8o permitir sua visualiza@o direta.
§ P 0 sistema de sonoriza&o assistida a que se refere o 5 6' s e d sinalizado por meio
do pictograma aprovado pela Lei no8.160. de 8 de ianeiro de 1991.
§ 8n As edificams de uso p6blico e de uso coletivo referidas no caput, jB existentes, tern,
respectivamente, pram de trinta e quarenta e oito me-,
a contar da data de publicaqio deste
Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os $9 1' a sQ.

Art. 24. 0s estabelecimentos de ensino de qualquer nivel, etapa ou modalidade, plSblicas
ou privados, proporcionar30 condims de acesso e utilizaeo de todos as seus ambientes ou
compartimentos para pessoas portadoras de defidencia ou corn mobilidade reduzida, inclusive
salas de aula, bibliotecas, auditdrios, ginhsios e instalaMes desportivas, Iaboratdtios, Areas de
lazer e saniurios.

5 lQPara a concess%ode autorizaHo de funcionamento, de abertura ou renova@o de
curso pelo Poder PQblico,o estabelecirnento de ensino deverA wmprovar que:

-

1 est6 cumprindo as regras de acessibilidade arquitet6nica, urbanistica e na comunica@o
e informaqio previstas nas normas tkcnicas de acessibilidade da ABNT, na legislago
espectfica ou neste Decreto;

II - coloca A disposi#io de professores, alunos, servidores e empregados portadores de
deficiQncIaw corn mobilidade reduida ajudas tkcnicas que permitam o acesso 21satividades
esoolares e adrninistrativas em iguatdade de condifles corn as demais pessoas; e

-

Ill seu ordenamento interno cont4m normas sobre o tratamento o ser dispensado a
professores, alunos, servidores e ernpregados portadores de deficihcia, cam o objetivo de
coibir e reprirnir qualquer t i p de discriminaflo, bem como as respectivas sanq6es peto
descumprimento dessas normas.

3 211 As edificaws de uso p6blico e de uso coletivo referidas no caput, jB existentes, urn,
respectivamante, p m o de trinta e quarenta e oito meses, a wntar da data de publicaflo deste
Decreto, para garantir a aoesslbllidade de que trata sste artigo.
Art. 25. Nos estacionarnentos externos ou internos das edificaqfea de uso plSblico ou de
uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias pdbiicas, sera0 reservados, pelo menos, dois
por centa do total de vagas para velculos que transportem pessoa portadora de deficihcia
fisica ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mlnirno, uma vaga, em locals
pr6ximos A entrada principal ou ao elevador, de facil acesso 21 circulaMo de pedestres, corn
especificaes tkcnicas de desenho e trapdo conforme o estabelecido nas normas gcnicas de
acessibilidade da ABNT.

5 IQ
0 s veiculos eStacionados nas vagas resewadas deverio portar ldentificaqio a ser
colocada em tocal de ampla visibilidads, confeccionado e fornecido pelos 6rgSas de trilnsito,
que discipllnarZio sobre suas caracterfsticas e condiwes de uso, observando o disposto na !&i
no7.405. de t 985.
5 POs cams de inokerv3ncia do disposto no
estabelecidas pelos brgBos competentes.

5

7

esta1-30 sujeibs 3s sanp8es

§ 38 Aplica-se o disposto no =put aos estacionamentos localizados em Areas pQblicase
de uso coletivo.

5 4QA utiliza@o das vagas reservadas por velculos que n8o estejam transportando as
pessoas citadas no caput constitui infraeo ao art. 181. Inciso XVII. da Lei no 9.503. de 23 de
$~tmIbrp
d8 1997.
Att. 26. Nas edicaqfms de uso pdblico ou de uso coletlvo, B obrigatdria a exisBncia de
sinalizaMo visual e Mil para orientaMo de pessoas portadoras de deficiencia auditiva e visual,
em conformidade com as nonas tknicas de aaessibilidade da ABNT.
Art. 27. A inshlaqio de nwos elevadores ou sua adaptagio em edificaws de uso
pdblico ou de uso coletivo, bem assim a instalaMo em edificaMo de uso privado multifamiliar a
ser construida, na quai haja obrigatoriedade da presenp de elevadores, deve atender aos
padr6es das nomas tdcnicas de acessibilidade da ABNT.

5 lQ
No caso da instala@o de elevadores novos ou da troca dos jB exlstentes, qualquer
que seja o nQmsrode elevadores da edificaeo de uso p~blicoou de uso wletivo, pelo menos
urn deles terd cablne que permita acesso e movimenta@o cdmoda de pessoa portadora d 8
deficiWcla ou com mobilidade redudda, de acordo corn o que especlfica as normas tdcnlcas de
acessibilldade da ABNT.
9 Junto &s botoeiras externas do elevador, deveA estar sinaliiado em braile em qua1
andar da edlficaMo a pessoa se encontra.

5 38 0 s edificios a semm wnstruldos com rnais de um pavirnento alkm do pavimento de
acesso, A e x c q i o das habiq6es unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas A instalaqio
de elevadores por legislaqio municipal, deveio dispor de especificafles tkcnicas e de projeto

que facilitem a instala@o de equipamento eletrom&nioo de deslowmento vertical para uso
das pessoas portadoras de d~ficihnciaou w m mobilidade redunida.
§ P A S especiflcafles tdcnims a que se refere o § 3Qdevem atender:

I- a indicaMo em planta apromda pelo poder municipal do local resewado para a
instala~godo equipamento eletromeci3nic0, devidamente assinada pel0 autor do projeto;
Il- a indicaMo da opgo pelo tipo de equipamento (elevador, esteira, plataforma ou
similar);

-

Ill a indicaMo das dimendes internas e demais aspectos da cabine do equipamento a
ser instalado; e

-

IV demais especificaqbs em nota na pr6pria planta, his como a existhcia e as medidas
de botoeira, espelho, informaggo de voz, bem como a garantia de responsabilidade tecnicrt de
que a estrutura da edifica@o suporta a implantaMo do equipamento escolhido.

Da Acessibilidade na HabiiHo de lnteresse Social

Art. 28. Na habitaHo de interesse social, devefio ser promwidas as seguintes a@es
para assegurar as wndipBes de acessibilldade dos empreendimentos:

-

I d&ni@o

de projetos e ad-o

de tipolwias constnrtivas livres de barreiras

aquitet8ni-s e urbanistias;

-

II no cam de edifica@o multifamiliar, execu@o das unidades habibcionais acesslveis no
piso Urreo e acessiveis ou adapaveis quando nos demais pisos;

-

Ill execu~aodas partes de uso comum, quando se tratar de edifica@o multifamiliar,
conforme as normas tdcnicas de a-ibilidade
da ABNT; e

-

IV elaborqSo ds especificaQBesm i c a s de projeto que facilite a instalaeo de elevador
adaptado para uso das pessoas portadoras de deficllncia ou com mobllldade redwida.
ParAgrafo him. 0 s agentes executores dos programas e projetos d&nados d
habitaHo de interesse social, financiados corn recursos prdprios da U n l o ou por ela geridos,
devem observar os requisites estabelecidos neste artigo.
Art. 29. Ao Minist6rio das Cidades, no Arnbito da coordenaqio da potttica habicional,
compete:

-

1 adotar as providhncias necessdrias para o cumprimento do disposto no art. 28; e

Il -dlvulgar junto aos agentes interessados e orientar a dientela alvo da polltica
habitacional sobre as iniciativas que promover em razio das legislagks federal, estaduais,
distrital e municjpais relatiwas A amssibilidade.

Da Acessibilidade aas Bens Culturais Imbveis

Art. 30. As solu@es destinadas A elimina@o, redu@o ou supera@o de barreiras na
promo@o da acessibilidade a todm os bens culturais imbveis devem estar de acordo corn o

que estabelece a Instruqio Nonnativa nB 1 do lnstituto do PatrimBnio Hist6rico e Artlstico
Nacional- IPHAN, de 25 de novembro de 2003.

CAP~TULOv

DA ACESSlBlLlDADEAOS SERVIGOS DE TRANSPORTES COLETIVOS
Sego l
Das CondiNes Gerais

Art. 3f.Para os fins de acessibilidade am servi~asde transporte wletivo terrestre,
aquavidrio e adreo, considera-se carno integrantes desses servipos os velculos, terminais,
esta-s,
pontos de parada, vias principais, aeessas e operaeo.

Art. 32.0s servips de transporte coletivo terrestre s%o:

-

I transporte rudwidrio, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e
interestadual;
II - transporte metrofemi8rl0, classificado em urbano e metropolitano; e

-

111 transporte femvi8ri0, classificado em intermunicipal e interestadual.
Ad. 33. As insmncias pQblicasresponsaveis pela ooncessio e permissgo dos senrips de
transporte coletivo sb:

I - govemo municipal, respon&vel pelo hnsporte coletivo rnunklpal:

-

II govemo estadual, respondvel pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal;

-

111 gwerno do Distrito Federal, responsdvel pelo transporte cotetivo do Distrito Federal; e

IV - governo federal, responsdvel pelo transporte ooletivo interestadual e intemacional.
Art. 34. 0 s sistemas de transporte coletivo $80 mnsiderados acesiveis quando todos os
seus elementos sZo concebidos, organizados, irnplantados e adaptados segundo o wnceito de
desenho universal, garantindo o uso pleno com seguranp e autonornia por todas as pessoas.

Par&grafo Cnico. A infra-estnrtura de transpork coletivo a set implantada a partir da
publica@o deste Decreto devera ser aoessivel e estar disponlvel para ser operada de forma a
garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia au corn mobilidade reduzida.
Art. 35. 0 s respondveis pelos terminals, estafles, pontos de parada e os velculos, no
Bmbito de suas competancias, aswgurarao espagos para atendimento, assentos prehrenciais
e meios de acesso devidamente stnalimdos para o uso das pessoas portadoras de defici8ncia
ou corn mobilidade reduzida.
Art. 36, As empresas concession4rias e permission8rias e as insandas pClbllcas
responshveis pela gestZio dos serviw de transportes coletivos, no Hrnbito de suas
compethcias, deverio garantir a implantago das providQnciasnecesshrias na operago, nos
terminais, nas estaws, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de foma a assegurar as
condifles previstas no art. 34 deste Decreto.

ParAgrafo Cnim. As empresas concessiondrias e permissionAriase as insHncias pdblicas
responsdveis pela gesso dos servips de transportes coletivos, no Bmbito de suas
competencias, deverio autorizar a ooloca@o do "SimboIo lnternacional de Acessou ap6s
certificar a acessibilidade do sistema de transporte.

Art. 37. Cabe As empresas concessiondrias e pemission8rias e as instincias plSblicas
responsAveis pela gestio dos servigos de transportes coletivos assegurar a qualificago dos
profissionais que trabalham nesses servips, para que prestem atendimento prioritario As
pessoas portadoras de deficidncia ou corn mobildade reduzida.

Da Amsslbllidade no Transporte Coletivo Rodovidrio
Art. 38. No prazo de at6 vinte e quatro me= a contar da data de edi@o das normas
tecnicas referidas no 5 lP,
todos os modelos e marcas de vefcuios de transporte coletivo
mdovIBrio para utilira~%o
no Pais aer%o fabri~dosacessiveis e estar%o diaponlwis para
lntegrar a fmta operante, de forrna a garantir o seu uso poor pessoas portadoras de defici6ncia
ou corn mobilidade reduzida.

5 lQ
As normas tknicas para fabricaflo

dos veiculos e dos equipamentos de transporte
e
entidades que wmp6em o Sisterna Nacional de Metmlogia, Normalizaqio e Qualidade
Industrial, e estaHo disponlveis no prazo de at8 doze meses a contar da data da publica@o
deste Decreto.

wletivo rodoviArio, de forrna a tom&-10s acessiveis, serio elaboradas petas institui-

9 2 A substltui@o da frota operante akral par veiculos acessiveis, a ser feita pdas
empresas concession4rias e permission4rias de transporte wletivo rodovi&rio, dar-se-a de
forma gradativa, conforme o p m previsto nos contratos de concesdo e permissio deste
senrip.
§ 3QA frota de velculos de transporte cotetivo rodoviArio e a infra-estrutura dos servigos
deste transpork deverao estar totalmente acesslveis no p w o mhimo de cento e vinte meses
a contar da data de publicaGgo deste Deweto.
§ 4Q 0 s sewipos de transpo* coletivo rodovi8rio urbano devem priorizar o smbaque e
desembarque dos usu8rios em nivel em, pelo rnenos, um dos acessos do veiculo.

Art. 39. No prazo de at8 vinte e quatro m e s s a contar da data de implernentaggo do&
programas de avaliaHo de conformidade descritos no § 3*, as empresas wnoessionCtrias e
permissionarias dos servips de transporte coletivo rodovidrio deverio garantir a acessibilidade
da frota de vefculos em circula@o, inclusive de seus equipamen-.
§ 1' AS normas t6cnicas para adaptaqio dos velculos e dos equipamentos de transporte
coletivo rodovi8rio em circula~o,de forma a torn8-10s acessiveis, seriu elaboradas pelas
instituiws e entidades que comphm o Sisterna Nacional de Metmlogia, NormallzaqHo e
Qualidade Industrial, e estamo disponlveis no pram de ate doze meses a contar da data da
publica~go
deste D e m t o .

5 2 Caber4 ao lnstituto Nacional ds Mekologia, NormaliraqSo e

Qualidade Industrial-

INMETRO, quando da elabora@o das rtorrnas tdcnlcas para a adaptaHo do& veicutos,
especificar dentre esses veiculos que esao em opera@o quais ser2lo adaptados, em fungb
das restrifles previstas no art. 98 da Lei no9.503, de 1997.

9 3QAs adaptapdes dos velculos em opera$ Bo nos servips de transporte coletivo
rodoviArio, bem corno os procedirnentos e equiparnentos a serern utilimdos nestas adaptafles,
e s t a ~ osujeitas a programas de avalia@o de conformidade desenvoIvidos e implementados

pelo lnstituta Nacional de Metrologia, Normalira~Zioe Qualidade Industrial - INMFTRO, a partir
de orientafles norrnativas elaboradas no B m b i da ABNT.

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquavidrio
Art, 40, No prazo de at8 trlnta e seis msses a contar da data de edi@o das normas
t6cnicas referidas no 5 IQ, todos os modelos e marcas de velculos de transporte coletivo
aquaviano serio fabricados acesslveis e estario disponlveis para integrar a frota operante, de
forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficigncia ou corn rnobilidade reduzlda.

5 1' AS norrnas tkcnicas para fabrica@io dos velculos e dos equipamentos de transporte
coletivo aquaviario acesslveis, a serem elaboradas pelas insthuigies e entidades que
campBern o Sistema Nacianal de Metrologia, Normali@o e Qualidade Industrial, estarSo
disponlveis no pram de at8 vinte e quatro rneses a contar da data da publicagio deste
Decreto.

5 2PAs adequagBes na infra-estrutura dos servips d m modalidade de transporte
d%ver%oatender a crit8rios necessdrios para proporcionar as condigies de acessibilidade do
sistema de transporte aquaviario.
Art. 41. No prazo de atk cinqiienta e quatro meses a contar da data de implernentaHo
dos programas de avaliaMo de conformidade descritos no 5 2,as empresas concessiondrias
e permissiondrias dos servips de transporte coletivo aquaviirio, devefio garantir a
acessibilidade da fmta de velculas em circula@o, inclusive de seus equipamentos.

5 IQ
AS norrnas tkcnicas para adaptaHo dos veiculos e dos equipamentos de transporte
ooletivo aquavlgrio em circula@o, de forma a torrid-10s acessiveis, sera0 elaboradas pelas
instituifles e entidades que compdem o Sistema Nacional de Metrologia, Normaliza~%oe
Qualidade Industrial, e estariio disponiveis no prazo de at6 trinta e seis meses a contar da data
da publica@o deste Decreto.
§PAS adapta-s
dos veiculos em operag go nos s e r v i p de transporte coletivo
aquavihrio, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas
adapta-s,
estario sujeitas a programas de avaliaeo de confonnidade desmvolvidos e
implementados pelo INMETRO, a parlir de orientafles norrnativas elaboradas no Ambito da
ABNT.

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo MetrofemviArio e FemviBrio
Art. 42. A frota de velculos de transpo* caletivo rnetrofemvi6rio e f rrovi&rio, assim
como a infra-estrutura dos serviws deste transporte deveriio estar totalrnente acesslveis no
prazo rnkimo de cent0 e vinte rneses a contar da data de publicaHo deste Decreto.

5 l Q Aacessibilidade nos s e r v i p de transpor te coletivo metroferroviArio e femvidrio
obedeceFg ao disposto nas normas *micas de acessibilidade da A8NT.
§ 2P NOprazo de at6 trinta e seis rneses a contar da data da publicaMo deste Decreto,
todos os modelos e marcas de velcdos de transporte coletivo rnetroferroviArio e ferroviario
serio fabricrrdos acessiveis e estario disponlveis para integrar a frota operante, de forma a
garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficidncia ou corn mobilidade redurida.

Art. 43. 0 s servips de transport9 ooletivo metrofemvi8rio e ferrovi8rio existentes
deverio estar totalrnente acessiveis no prazo mhimo de cento e vlnte rneses a wntar da data
de publicaMo deste Decreto.
§ IQ
As empresas concessionhias e permissionSlrias dos servips de transporte coletivo
metrofemvi8rio e ferroviario devemo apresentar plano de adapta@o dos sistemas existentes,
prevendo aQBes saneadoras de, no minima, oito por cent0 ao ano, sobre os elsmentos n8o
acessiveis que compaem o sistema.

5 0 plan0 de que trata o 5 1 deve ser apresentado em at& seis meses a contar da
data de publicagio deste Decreto.

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo A h o
Art. 44. No pram de at6 trinta e seis rneses, a contar da data da publIca@o deste
Oecreto, os s e r v i p de transporte wletivo abreo e os equiparnentos de aoesso As aemnaves
estario acessiveis e disponlveis para serem operadm de fonna a garantir o seu uso por
pessoas portadoras de deficihcia ou corn mobilidade reduzida.

ParAgrafo Qniw. A acessibilidade nos servips de transporte coletivo ahreo obedecerd ao
disposto na Norma de Servip da Instru@o da Aviagio Civil NOSERllAC - 2508-0796, de lQ
de
novembro de 1995, expedida pelo Departamento de AviaMo Civil do Comando da AeronButica,
e nas normas t h i c a s de acessibilldade da ABNT.

Das Disposifles Finais
Art. 45. CakrA ao Poder Executive, corn base em estudos e pesquisas, verificar a
viabilidade de redueo ou isen@o de ttibuto:

1 - para Importa@o de equipamentos que nao sejam produridos no Pats, necessdrios no
process0 de adequagio do sisterna de transporte coletivo, desde que n8o existam sirnilares
nacionais; e
II - para fabrica@o ou aquisiflo de veiculos ou equipamentos destinados aos sistemas de
transporte coletivo.

Padgrafo tinico. Na elabora@o do6 estudos e pesquisas a que se referem o caput, devese observar o disposto no art. 14 da Lei Com~lementarno f O 1 . de 4 de maio de 2000,
sinalizando impacto orqarnentirio e financeiro da medida estudada.

Art. 46. A fiscaliza@o e a aplica@o de rnultas aos sistemas de transprtes wletivos,
segundo disposto no art. 6'. inciso 11. da Lei no 10.048. de 2000, cabe B UniBo, aos Estados,
Municlpios e ao Distrito Federal, de acordo corn suas wrnpetencias.

Art. 47. No prazo de at6 doze msses a contar da data de pubIica@o deste Decreto, s e h
obrigathria a acessibilidade nos portais e sltios eletr8nioas da administraHo prlblica na rede
mundial de cornputadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiencia visual,
garantindo-lhes o pleno acesso as informaNes disponiveis.

5 t9 Nos portais e sitios de grande pork, desde que seja demonstrada a inviabllidade
tdcnica de se concluir os prodimentos para alcanpr integralmente a acessibilidade, o pram
definido no caput serA esbndido por igual perlodo.
5 P O s sRios eletrdnicos acessiveis as pessoas portadoras de defidencia conterio
slmbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de cornputadores (internet), a ser
adotado nas respectias paginas de entrada.
9 3% teleoentros comunitArios instalados ou custeados pelos Governos Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instataplenamente acessiveis e,
pelo menos, urn mmputador corn sistema de som instalado, para uso preferencia1por pessoas
portadoras de deficiencia visual.
Art. 48. Ap6s doze meses da edi@o deste Decreto, a acessibitidade nos portais e sitios
eletrdnicos de interesse pQbliw na rede rnundial de cornputadores (internet), deverz3 ser
observada para obien@o do financiamento de que trata o inciso Ill do art. 2'.
Art. 49. As empresas prestadoras de sewips de telecornunicaq5es deverio garantir o
pleno acesso As pessoas portadoras de deftcihncia auditiva, por rneio das seguintes ams:

-

-

I no Servip Telefdnico Fixo Comutado STFC, disponfvel para uso do p ~ b l i w
em geral:
a) instalar, mediante solicita@o, em Ambit0 nacional e em locais pilbticos, tetefones de
uso ppQlicoadaptados para uso por pessoas portadoras de deficibncla;

b) garantir a disponibilidade de instala@o de Mefonw para uso por pessoas portadoras
de deficiencia auditiva para amssos individuais;
c) garantir a existencia de centrais de intermedia@o de wmunica@o telefdnica a serem
utilizadas por pessoas portadoras de deficikncia auditiva, que funcionem em tempo integral e
atendam a todo o tertit6rio nacional, inclusive corn integraHo corn o mesmo serviqo oferecido
pelas prestadoras de Serviqa M6vel Pessoal; e

d) garantir que os telefones de uso pdblico contenham dispositvoa sonoros para a
identificaMo das unidades exlstentes e consurnidas dos cart6es telef8nim, bem como demais
informaNes exibidas no painel destes equipamentos;
I1 -no Servip M6vet Celular ou Servipo M6vel Pessoal:
a) garantir a interoperabilidade nos servips de telefonia mdvel, para possibilitar o envio
de mensagens de texto entre celulares rte diferentes empresas; e

b) garantir a exisencia de centrais de intermediago de comunica@o telef6nica a serern
utilizadas por pessoas portadoras de deficigncia auditiva, que funcionem em tempo integral e
atendam a todo o territbrio nacional, inclusive corn integraHo corn o memo servip oferecido
pelas prestadoras de Servip Telef8nico Fixo Comutado.
§ qQ Aldm das apBes citadas no caput, dew-se considerar o estabelecido nos Ptanos
de 15 de majo de
e 4.769. de 27 de iunho de 200& bem c o r n o estabelecido pela Lei no 9.472. de 16 de
iylho de 1997,

GeraIs ds Metas de Universaliza@o aprovados pelos Demtos nm 2.592.

0 terrno pessoa portadora de deficiencia auditiva e da fala utllirado nos Planos
Gerals de Metas de Universalhaflo 6 entendido nest%Decreto como pessoa portadora ds
deficiOncia auditiva, no que se refere aos recursos tecnoldgicos de telefonia.

-
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-

Art. 50. A Aghcia Nacional ds Telecomunica@es ANATEL regutamentarA, no prazo de
seis rneses a contar da data de publica@o deste Decreto, os procedimentos a serem
okervados para implementaHo do disposto no art. 49.
Art. 51. CaberA ao Poder Pdblico incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que
indiquem, de forma sonora, todas as operaQZIese funges neles disponlveis no visor.
Art. 52. CaberA ao Poder PQblicoincentivar a oferta de aparehos de televisio equipadw
corn recursos tecnol6giws que permitam sua utiliza@o de mod0 a garantir o direito de acesso
A Informa@o As pessoas portadoras de deficitincia auditiva ou visual.
Padgrafo Qnico. Incluern-se entre os recursos referidos no caput:

II - recurso para Programa Secundhrio de Audio (SAP); e
111 - entradas para fones de ouvido corn ou sem fio.
I circuit0 de deoodica@o de legenda oculta;

Art. 53. 0 s procedjmentos a serem obsewados para implementagao do plano de medidas
tdcnicas previstos no W
e
i no f 0.098. de 2900., see0 regulamentados, em norma
complementat, pelo Minist6rio das Comunica@es. f l e d i o dada ~ e l oDecreto no 5.645. de

20051

3 lQ
0 p m s s o de regutamentaggo de que trata o caput d e v e ~atender aa disposto no
art. 31 da Lei no9.784. de 29 de ianeiro de 1999.

5 A regulamentaHo de que trata o caput deve r4 prever a utiliza@o, entre outros, dos
seguintes sistemas de reprcdu@o das mensagens veiwladas para as pessoas portadoras de
defici6ncia suditiva e visual:
I- a subtitulaMo por meio de tegenda oculta;

III- a descriflo e narraqio em voz de cenas e imagens.
II a janela mm int6rprete de LIBRAS; e

-

9 3'A Coordenadoria Nacional para IntegraMo da Pessoa Portadora de Deficiencia
CORDE da Secretaria Especial dos Oireltos Humanos da Presidincia da RepOblica assistird o
Ministhrio das ComunicagBes no procedimento de que trata o 3 qQ. IRedaeo dada d o
Decreto no5.645. de 20051
Art. 54. Autoriratdrias e consignatarias do sewiw de radiodifuao de sons e imagens
operadas pelo Pder Publico poderZio adotar plano de medidas t h i c a s prdprio, mmo mehs
antecipadas e mais amplas do que aquelas as serern definidas no Bmbito do pmcedimento
estabelecido no art. 53.
Art. 55. Cabed aos 6rgBos e entidades da administraHo publica, diretamente ou em
paroeria com organizaNes sociais civis de tnteresse pDblico, sob a orientaMo do Ministkrio da

EducaHo e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a
capacitaqio de profissionais em LIBRAS.

Art. 5 6 . 0 projeto de desenvolvimento e implernentag30 da televis%o digital no Pais
deverA cantemplar obrigatoriamente os tres t i p s de sisterna de acesso i informa@o de que
trata o art. 52.
Art. 57. A Secretaria de Comunica@o de Governo e Gestio Estrathica da Presidkncia
da Repdblica editad, no prazo de doze mews a contar da data da publicaHo deste Decreto,
normas complementares disciplinando a utilka@o dos sistemas de acesso A informaHo
referidos no 5 2P do art. 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais
transmitidm por meio dos sewips de radiodis%ode sons e imagens.

Pardgrafo Ijnico. Sem prejuizo do disposto no caput e observadas as condipBes tdcnicas,
os pronunciamentos oficiais do Presidente da Repljblica sefio acornpanhadas,
obrigatoriamente, no prazo de seis meses a partir da pub1icaMo deste Decreto, de sisterna de
acessibitidade mediante janela corn intkrprete de LIBRAS.

Art. 58. 0 Pder PQblicoadotar4 rnecanismos de incentive para tomar disponlveis em
meio rnagnetico, em formato de texto, as obras publicadas no Pals.
$ l9
A partir de seis meses da edi@o deste Decreto, a indQstriade rnedicamentos deve
disponibilizar, mediante solicitaqio, exemplares das bulas dos medicamentos em meio
magndtico, braile ou em fonte arnpliada.

5 2P A partir de seis rneses da ed@
i oi
deste Decreto, os fabricantes de equipamentos
eletroeletr8nicos e mednioos de uso dam4stico devem disponibilirar, mediante solicita@o,
exemplar@$dos manuais de instnrt$io em meio magnetico, braile ou em fonte ampliada.
Art. 59. 0 Poder PQbliwapoiad preferencialrnente os congresses, semindrios, oficinas e
demais eventos cientifico-culfurais que ofereprn, medianb solicita$io, apoios humanos Bs

pessoas corn defici8ncia auditiva e visual, tais wmo t r a d u t m e interpretes de LIBRAS,
ledores, guias-inSrprees, ou tecnologias de informa@o e curnunci a@o
i,
tals como a
transcriHo eletrbnica simubnea.
M. 60. 0 s programas e as l i n k s ds pesquisa a serem desenvolvidos corn o apolo de
organismos pQblicosde auxilio pesquisa e de aggncias dde financiamento deveeo conternplar
temas voltados para tecnologia da informago acesslvel para pessoas portadoras de
deficiencia.
ParAgrafo Onioo. Sera estimulada a criagio de linhas de &dito para a indQstria que
produza cornponentes e equipamentos dacionados A tecnologia da inforrnafio acesslvel para
pessoas portadoras de deficihncia.

DAS AJUDAS TECNICAS
Art. 61. Para as fins desk Decreto, consideram-se ajudas Ucnicas os produtos,
instrumentos, equipamentos w knologia adaptadas ou especialmente projetados para
melhorar a fundonalidade da pessoa portadora de deficihncia ou corn mobilidade reduzida,
favomndo a autonomla pessoal, total ou assistida.

5 lQ
0 s elementos ou equipamentos deRnldos como ajudas M i c a s sea0 cetiicados
pelos 6rgios cornpetentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de
deficiencia.

-
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5 P Para os fins deste Decreto, os cAes-guia e os des-guia de acornpanhamento sSo
considerados ajudas @micas.
Art. 62. 0 s programas e as linhas de pesquisa a serern desenvolvidos corn o apoio de
organismos pQbliwsde auxilio h pesquisa e de agQnciasde financiamento deverio conternplar
ternas voltados para ajudas t&cnicas, cura, tratarnento e prevenflo de deficiencias ou que
contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.
Padgrafo unico. Serh estimulada a criagio de !inhas de credito para a indl5stria que
produza componentes e equiparnentos de ajudas tecnicas.

Art. 63. 0 desenvolvimento cientlfico e tec7lolbgico voltado para a produ@o de ajudas
tdcnicas dar-sei a partlr da instituiqAo de parcerias corn universidades e centros de pesquisa
para a produ~%o
nacional de componentes e equipamentos.

Padgrafo dnico. 0s bancos oficiais, corn base em estudos e pesquisas elaborados pelo
Poder POblico, ser%o estimulados a conceder financiamento &s pessoas portadoms de
deficihncia para aquisieo de ajudas tdcnicas.
Art. 64. Caber4 ao Poder Execufivo, cum base em estudos e pesquisas, veriftcar a
viabilidade de:
I- reduqiio ou isen@o de tributos para a impwta@o de equiparnentos de ajudas gcnicas
que n i o sejam produzidos no Pals ou que ngo possuam sirnilares nacionais;

Il- redu@o ou isen@o do imposto sobre ptudutos industrializados incidente sobre as
ajudas tkcnicas; e

-

Ill inclusgo de todos as equipamentos de ajudas t h i c a s para pessoas portadoras de
defici3ncia ou corn mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujsitos a deduMo de
imposto de renda.
Padgrafo Qnico. Na elaboraHo dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, devese observar o disposto no art 14 da Lei Comwtementar no 101. de 2000, sinalizando impact0
orwrnentario e financeiro da medida estudada.
Art. 65. Caberd ao Poder PQbltcoviabilizar as seguintes diretrizes:

-

I reconhecimento da Area de ajudas thcnicas wmo Area d8 wnhecimento;
Il-promogo da inclusio de contel5dos ternaticos referentes a ajudas M i c a s na
educa@o profissional, no ensino rnkdio, na graduaqio e na pds-graduaqio;

-

111 apoio e divulga@o de trabalhos tdcniws e cientlfioos referentes a ajudas tknicas;

IV-estabelecimento de pawrias corn escolas e centres de educa@o profissional,
centms de ensino universit4rios e de pesquisa, no sentido de incremsntar a formagio de
profissionaisna Brea de aludas tdcnicas;e

Art, 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituird Cornit4 de Ajudas TBcnicas,
constituido por profissionais que atuam nesta Brea, e que sera respon&vel por:

-

I esCruturaHo das diretrizes da drea de conhecimento:

-

II estabelecimento das compet6ncias desta Area;

-

III realizaflo de estudos no intuit0 de subsidiar a elabora~%o
de normas a respeito de
ajudas t8cnicas;

V - detewo dm centros regionais de refeencia em

IV levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalharn corn o tema; e

ajudas tecnicas, objetivando a

forma@o de rede nacional integrada.

5 1' 0 Cornit6 de Ajudas T4cnicas sera supervlsionado pela CORDE e participard do
Programa Nacional de Acessibilidade, corn vistas a garantir o disposto no art. 62.
$2' 0 s servips a serem prestados pelos rnernbros do Cornit6 de Ajudas Tecnicas s b
considerados relevantes e n i o serio remunerados.

DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSlBlLlDADE
Art. 87. 0 Programa Nacional de Acessibilidade, sob a wordenagio da Secretaria
Especial dos Direitos Hurnanos, por inhrm&dioda CORDE, inkgrad os planos plurianuais, as
diretrizes orqamenarias e os orpmentos anuais,

Art. 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condl@o de coordenadora do
Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverd, dentre outras, as seguintes aqiles:

I -apoio e promo@o de capacitapo e especializa@o de recursos humanos em
acessibilidade e ajudas tkcnicas;

111 - edieo, publicaHo e distribui@o de tltulos refemntes A temAtica da acessibilidade;
IV - coopera~%o
corn Estados, Distrito Federal e Municlpios para a elabora@o de estudos
II acornpanhamento e apehigoamento da IegislaHo sobre acessibilidade;

s diagnbsticos sobre a sltua$io da acessibilidade arquitefinlca, urbanistica, de transporte,
comuni~@oe informaNo;

-

V apoio e realizaflo de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade;

VI - promo@o de concursos nacionais sobre a temdtica da acessibilidade; e
VII - estudos e propsi@o da cria@o e normati@o do Selo Nacional de Acesslbilidade.

DAS DISPOSIC~ESFlNAlS
Art. 69. 0 s programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalizaq30,
recuperaou reabilitaHo urbana incluiEto a@es destinadas A eliminaMo de barreiras
arquitetdnicas e urbanisticas, nos transportes e na comunica@o e informa@o devidamente
adequadas As exigencias deste Decreto.
Art. 70. 0 art. 48 do Decreto nQ 3,298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com
as seguintes altera-s:

"Art. C

.......................................................................

LdeficiBncia flsica - alteraMo completa ou parcial de um ou
mais segmentos do corpo humano, acarretando o
cornprometimento da fungi0 fisia, apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, herniplegia,
herniparesia, ostomia, arnputaMo ou audncia de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros corn deformidade
conghita ou adquirida, exceto as deformidades e&ticas e as
que n%o produzam dificuldades para o desempenho de

fun-$;
Il - defrcihcia auditiva - perda
-

bilateral, parcial ou total, de
quarenta e urn decibkis (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas frequencias de SOOHZ, I.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

Ill - deflciencia visual - cegueira, na qua1 a acuidade visual e
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, w m a melhor
corre@o bptica; a baixa visao, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05no melhor olho, corn a melhor corre@o 6ptica;
os casos nos quais a somatbria da medida do c a m p visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60'; ou a

ocorrQnciasimultgnea de quaisquer das condiwes anteriores;

Jd utillz.a@o dos m r s o s da comunidade;

Art. 71. Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto n

1999.

O

3.298, de 20 de dezembro de

Art. 72.Este Decreto entra em vigor na data da sua publica~%o.

Brasitia, 2 de dezembro de 2004; f 83' da Independencia e 11'6 da Reptiblica.

Este texto n%osubstitul o publicado no D.O.U. de 3.12.2004.

LEI NO 4.566, DE 19 DE MA10 DE 1992'.
Regulamenta a caracterizaMo, prescriNes e usos de HotelResidencia.
A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuigies legais, e tendo em vista o
disposto no Art. 55, lV, da Lei Organica do Municipio de Natal.
DECRETA:

Art. lQ
- Entende-se pot Hotel-Residgncia o estabelecimento cujas unidades de
hospedagem (UHs) seja exclusivamente da especie apartamento residencia, constituidas por no
minimo, sala equipada corn Area para o preparo de alimentos, quarto e instataeo sanitAria,
explorado ou administrado, total ou parcialmente, pur uma Qnica empresa para a atividade
hoteleira, independentemente da d o social ou nome fantasia de que se utilize, tais como ApartHotel, Flat-Service, ou Residence-Service.
5 IP - 0 estabelecimento descrito no caput deste aFtigo poder4 dispor de unidade de
hospedagem (UHs) de propriedade individualizada, cedidas ou nao, para a explora@o ou
administraqao hoteleira, por4m, todas as Areas e dependencias sociais do estabelecimento seGo
mmuns aos hdspedes e residentes.
§ ZQ- Admite-se que as unidades de hospedagem (UHs) possam atender, altemadamente
as atividades de hospedagem e uso residential.
Art. 2P - Para efeito do presente Decreto, o Hotel-ResidGncia B classificado e codificado
wmo Sz,conforme anexo XI, da Lei nQ3.175184, para UHs de at6 45,00 m2de Area Otil.
5 lQ
- 0 s empreendirnentos que tiverem as UHs corn Area superior aqueta estabeldda no
caput deste artigo, deveio adotar as prescriMes urbanistims estabelecidas no anexo V da Lei ng
3.175184 para o uso RM3,de acordo corn a zona em que estiver situado.
5 2P - Nas zonas em que n i o for permitido o uso RM3n i o serA tarnbbm permitido o ApartHotel acima de 45,00 ma.
Art. 3P- Alem das unidades de hospedagem, o Hotel-Residgncia devera possuir, ainda, no
mlnimo, espago para:

-

I hall, recepflo ou espera;
II- instala@es sanitArias para os funcionarios;
111 administraqao;
IV - lavanderia;
V depbsito ou almoxarifado;
VI - guarda valores e bagagem;
VII - lazer e recreaMo; e
Vlll- estacionamento.
Art. G - As Areas destinadas aos servi~osdeveGo ser independentes das Areas
destinadas aos hdspedes e residentes.
Art. 5P - As &reas e dimendes minimas dos compartimentos obrigat6ios para HotelResidsncia sao:

a) quarto de dormir
A- 9,00 rn2
D - 2,80 m
b) sala de estar privativa de UH
A- 40,OO m 2
D 230 m
c) Area para preparo de refeifles "Ieves"
A - 3,00 m2
D - 1,20m

-

Pub1icada no DOE de 21/05/92.

d) banheiro privativo de UH
A - 2,80 ma
D-1,20m
Art. 6Q 0 pmjeto de Hotel-Residgncia deve, ainda, obedecer B Lei nQ3.175184 Plano
Diretor de natal e Codigo de Obras do Municipio, no que couber.
Art. 7Q- Este decreto entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposi~8es

-

em contr&rio.
Palado Felipe CamaGo, em Natal, 19 de maio de 1992
Wilma Maria de Faria Maia
PREFEITA
Walda FBlix da Silva Souza
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO

LEI NO 4.663, DE 31 DE JULHQ DE 199S3.
Disp6e sobre o uso do solo, timites e prescricbes urbanisticas da
Area Especial de lnteresse Social -AEIS, no bairn, de Mae Luiza no
municfpio de Natal.

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

-

Art laAreas especiais G o porfles da zona uhana situadas em zonas adensaveis ou
nao, corn destinago especifica ou normas prdprias de uso e ocupaMo do solo, cornpreendendo,
entre outras, a Area Especial de lnteresse Social.
Art. ZP h a s Especiais de lnteresse Social destinarn-se a produ@o, manutengao e
recupera~aode habitafles de interesse social, e compreendern:
I - terrenos pilblicos ou particulares ocupados por favelas, vilas, ou loteamentos
irregulares, desde que haja interesse pdblica em se promover a urbaniza@o e regularizaHo
juridica;
II - gtebas ou lotes urbanos, isolados ou contiguos, n i o edificados, subutilizados, ou nao
utilizados, com Area superior a 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), necessdrios para
implanta@o de programas habitacionais, destinados a grupos sociais de renda familiar de at& 3
(tr&s) saldrios minimos, ou de igual valor.
Art. 3Q Esta lei regulamenta a Area Especial de lnteresse Social AElS no bairm de Mae
Luiza, que tern w m o principio bLico o condicionamento do uso e ocupa@o do solo ao interesse
social, A base fisico ambiental e sua infraestnrtura, conforme as especificafles constante desta
noma legal.
Art. 4Q 0 s limites da Area Especial de lnteresse Social localizada no bairm de Mae
Luiza, representada graficamente pelo Anexo I desta Lei, tern inicio na intersefio da cerca que
limita o Paque das Dunas, corn o eixo da Rua Des. Benicio Filho, seguindo nesta dire@o B Rua
Tuiuti e nesta 8 esquerda ate a Travessa Tebfilo Brandgo, depois a direita at8 encontrar a Rua
Te6filo Brandgo, prosseguindo nesta A direita e em seu prolongamento, atrav4s da Rua
Guanabara at4 a confluencia corn a Travessa Mundo Novo, e no prolongamento desta A esquerda
at& encontrar a Avenida Governador Silvio Pedrosa, a partir desta A direita pelo eixo da Avenida
Senador Dinarte Mariz, at6 a interseHo corn o protongamento da cerca que limita o Parque das
Ounas e por este at6 o ponto inicial.
Art. 5P
especial de lnteresse Social estd dividida em tr&s Areas, corn as seguintes
especificagBes:
I- Area 1- A07 - Area de Ocupaqao, onde sera0 admitidas edifica@es de acordo corn os
indices e prescrifles urbanisticas estabelecidas por esta Lei.
II Area 2 AOR2 Area de Ocupaqfio Resbita, que por suas caracteristicas fisicas e
topogrdficas exigem indice e prescrifles urbanisticas diferenciadas, assirn definidas:
a) As encostas corn inclinaqhs iguais ou superiores a 30% (trinta por cento) situadas nos
limites estabelecidos pelas Ruas Joao XXIII, Trairi, Des. Benicio Filho, Tuiuti, Travessa Tebfilo
Brand& Rua Te6filo Brandgo e Guanabara, Primeira Travessa Guanabara, Rua Atalaia,
Travessa Ant6nio FBlix e Camaragibe, Ruas Camaragibe e Patricio Alves at6 a Rua Joao XXIII;
b) 0 s terrenos sujeitos a alagamentos e os situados dentro dos limites estabetecidos pelas
Travessas Novo Mundo e SAo Luis, Rua Sao Jod, Travessa Sao JosB, Rua Alto da Bacia,
Tmvessa Atalaia, Rua Atalaia, at8 a Travessa Mundo Novo.
111 - Area 3 - AC - Area de Conservaqao, que por suas caracteristicas de valor
paisagistico, ecol6gic0, histdrico, cultural e turistico, sd permitem usos relatives a pesquisa
cientifica, aos projetos de desenvolvimento comunitdrio, desde que compativeis com as
exighcias fisicos ambientais da area e a pratica do laxer wntemplativo, tais como:

-

-

-

-

-

- area

-

-

PubIicada no DOE de 02/08/95.

-

a) a Brea do Farol de Mae Luiza;
b) as encostas adjacentes As Avenidas Governador Silvio Pedroza e Senador Dinarte
Mariz, limitadas pelo prolongamento da Travessa Mundo Novo, pelo prolongamento da Rua
Guanabara pela Avenida Joao M
1
1
1
.
Art. 68 0 s USOS, gabarifos maximos permitidos, densidade demogrdfica e demais
prescriqbes urbanisticas para as Areas 1 e 2, de que tratam os incisos I e II do art. SQ dessa Lei,
$80 os constantes dos Anexos II e III.
I 0 s usos defintdos nos Anexos II e Ill desta Lei, sao mnceituados na forrna seguinte:
a) Uso resldencial - destinados a habita@o permanente, admitido em todo bairn,
exclukias As Areas de conservaMo;
b) Uso misto 6 o uso residencial mais demais usos permitidos nesta Brea, admitidos em
todo bairm, excluldas As Areas de oonservaHo - AC;
c) Uso nSio residencial - 6 entendido como uso de Cornhrcio Varejista, prestaMo de
serviw, industrial, n8o associados a residencia, admitido em toda a Area, corn uma taxa de
ocupaHo nao superior a 40% (quarenta por cento) do lote, excluidas as areas de wnservaMo.
d) Uso instltucional - destinado A prestaMo de serviqos de educaMo e ensino,
atividades culturais, recreativas, de seguranw e de assistencia 9 saQde.
9 lQ
Corn rea
l @o
i
ao gabarito, seh permitida a akura mAxima de 7,5 rn (sete metros e
meio), em qualquer oota do terreno original, tornada antes do movimento de terra.
2Q Sera permitido edificagao at4 os limites laterais do lote , desde que haja pdvia
autorizapao escrita, corn firma reconhecida em cartbrio, dos proprie~tiosvhinhos.
Art. 7& Serd de 200 rn2 (duzentos metros quadrados) o maior lote permitido na Area
Especial de lnteresse Social - AEIS, no bairm de Mae Lulza.
Art. aQ Para o uso institucional, poderA ser ultrapassado a Area estabelecida no artigo
anterior, desde que autorizado pelo brggo wmpetente apds consulta @via ao COMPLAM .
Art. 4P No sistema viario serd permitido a1teraq-s nas vias de circulaflo at& a Iargura
de 8 m (oito metros).
Art. 1OS - 0 s Anexos I,ll,ltl constituem parte integrante desta Lei.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~aorevogados as disposiNes em
contrArio.

-

-

-

-

-

-

-

Palacio Felipe Carnarao, em Natal, 31 de Julho de 1995.
Aldo da FonsQcaTin6co Filho
PREFEITO

ANEXO ll

AREA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL

-

AREA I AREA DE OCUPAGAO -A01
DENSIDADE: 122 habha

EDIFICA@O

usos
Resldendal(1)
Nki Residendal(2)

LOTE: AREA

MAXIMA (m2)

INDICES
URBANISTICOS
mOvEITAMENTO

200 (3)
200 (3)

%

1,4
0,8

TAXA DE
OCUPAGO %
70
40

W I T 0
MAXIM0 (rn)
TAXA DE
PERMEABIUZAGAO %
30
7,50
40
7,50

(1) No caso de mais de duas unidades domiciliares horizontais por lote- p a d i o vila, &
adrnitido verticalfar desde que haja uma unidade sanitaria aut8noma por domicillo.
(2) 0 uso nao residencial obedece As prescrigZies urbanisticas estabelecidas por esta Lei e
estsl condicionado ao Relatbrio de lmpacto de Vizinhanga RIV - constante da lei complementar nQ
7 Plano Diretor de Natal.
(3) Para todos os usos e niveis previstos nesta Lei, resultante de parcelamento,
remembramento ou desdobramento.

AREA

ANEXO Ill
ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL

-

AREA 2 AREA DE OCUPAGAO RESTRITA

USOS
Rmidencial (1)
Nao Residential (2)

LOTE: AREA
MAXIMA(m2)
200 (3)
200 (3)

DENSIDADE: 122 hablha

- AOR2

EDIFICACAO
GABARrrO

INDICES URSANlSTlCOS
APRoVE'TAMENTo

1-0
1,O

'

TAXA OE
OCUPAMO %

50
40

TAXA DE

MAXIMO (m)

50
50

7,50

PERMEABILIZAGAO %
7.50

(1) No caso de mais de duas unidades domiciliares horizontais por lote - padrao vila, 6
admitido verticalizar desde que haja urna unidade sanitdria authnoma por domicllio.
(2) 0 uso ngo residencial obedece as prescriNes urbanisticas estabelecidos por esta Lei e
@st3condicionado ao Relatdrio de lmpacto de Vizinhanqa RIV - constante da lei complementar nQ
7 Plano Diretor de Natal. Todos os niveis previstos para o uso institutional poderao ultrapassar o
limite mdximo de Area estabelecido, dependendo de Consulta Prbvia.
(3) Para todos os usos e nlveis previstos nesta Lei, resultante do parcelamento,
remembramento ou desdobrarnento.

LEI COMPLEMENTAR ND-044, DE 23 DE DEZEMBRO DE 20024.
Dispbe sobre o uso do solo, lirnites e prescri@es urbanisticas para
h a Especial de lnteresse Social AEIS, da Comunidade do Passo
da PAtria e adjadncias, no bairro da Cidade Alta, neste Munictpio e
dB outras provid6ncias.

0 PREFElTO MUNICIPAL DE NATAL,
Fago saber que a CGmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lP- Regulamenta a Area Especial de Interesse Social AEIS da Comunidade do Passo
da PBtria e adjadncias, neste municlpio, nos termos do lnciso Ill do art. 22 e art. 25 da Lei
Complementat nQ07194
Paragrab hlco - A Area Especial de que trata o kaput" deste artigo encontra-se definida
conforme planta delimitadora, Anexo I, desta Lei.
Art. P As prescriqBes urbanisticas para a hrea de que trata a presente Lei, s%o as
constantes do quadro de prescrifles urbanisticas.(Anexo II)
Art. 38 Fica acrescido o inciso 1V ao art. 27 da Lei Complementar nQ 07, nos seguintes
temos:
"Art.27
.
IV Utilizar a concessao de uso especial de que trata o artigo 183 da
Constituiqao Federal."
Art. 4P Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposiMes em
conthrio.

-...... .......

-

-

Pal6cio FeIipe Carnario, em NatallRN, 23 de Dezembro de 2002

Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFElTO

Publicada no DOM de 24/12/02.

LEI CCOMPLEMENTAR No044102 - ANEXO I - MAPA DA AREA

PASS0 DA PATRIA
MAPA DA AREA EXISTENTE

-

FONTE: SEMTAS - SEMURB SEMOV

LEI No5.555, DE 25 DE MARGO 2004
Disp6e sobre a cria@o de Area Especial de Interesse Social AEIS,
localizada na comunidade denominada Jardim Progresso, e dB
outras provid8ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,

Faw saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lo
- Fica institulda, na Area denominada de Loteamento Jardim Progresso, situada no
Bairro de Nossa Senhora da Apresentaqso, corn area de duzentos e treze hectares, trinta e dois
ares, noventa e quatro centiares (213,32940234 ha), a Area Especial de lnteresse Social AEIS,
corn o pertmetro descrito da seguinte forrna:
0 perlmetro inicia-se no veltice (01) de coordenadas planas (UTM) E-246858.423 e N9366018.043, deste corn azimute de 63O53'00 e disGncia de 975,936m encontra-se o v4rtice (02)
confrontando-se com o Distrito Industrial de Natal, deste corn azimute de 132O42'28" e disuncia
de 558,697m encontra-se o v4rtice (03) deste corn azimute de159D49'W e disancia de 447,325m
encontra-se o vertice (04) deste corn arimute de 138O43'2W e distgncia de 367,254m encontra-se
o vdrtice (05), este se confrontando corn a Rede Ferrovidria, deste corn azimute de 22795'05" e
dist4ncia de 1,487,681rn encontra-se o vertice (06),confrontandese corn a rua Couto Magalhaes,
deste corn azimute de 328O30'10" e disHncia de 749,89m encontra-se o vbrtice (07) confrontandose corn J&o Batista Cavalcante, deste corn azimute de 353O59'4P e dissncia de 1080,869m
encontra-se o vhrtice (OI), ponto inicial da descri@o deste perimetro confrontando-se corn o
Distrito Industrial de Natal.
Art. 2O - Fica o Poder Executive autorizado a instituir o plano urbanistico e regulamentar as
intervenfles necesshrias h irnplantaHo e funcionamento da AEIS caracterizada no artigo anterior.
Art. 3 O - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicago, revogadas as disposiQBes em
contdrio.

PalAcio Felipe CarnarZo, em Natal, RN, 25 de Mar~ode 2004.

Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO

LEI PROMLILGADA No024612006
Dispae sobre a delimitaFfio e Regulamentaq30 da Area Especial de
lnteresse Social - AEIS - Nova Descoberta lntegrante dos Bairros de
Nova Descoberta e Lagoa Nova, no Municipio do Natal e dB outras
providancias.

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DO NATAL , no uso das atribuiMes que ihe
sao conferidas pelo Artigo 43, Pahgrafo 6 O , da Lei Organica do Municipio do Natal, PROMULGA a
seguinte Lei:
Art. lo
- Fica regularnentado a Area Especial de lnteresse Social AElS - 4 integrantes dos
Bairros de Nova Descoberta e Lagoa Nova - Natal,RN, corn o objeiivo de delimitar a area e
indicar as prescriqbs urbanisticas de uso e ocupaHo do solo, bem como definir o seu
zoneamento especlfiw.

-

Art.
0 s limites da Area Especial de lnteresse Social - Nova Descoberta, representada
e definida graficamente pelo Anexo I Mapa I,2 e 3 deste Lei, compreendendo as Areas de parte
dos Bairns de Nova Descoberta e lagoa Nova deiinidos os seus pontos de coordenadas e
distAncias no Anexo Ill, Quadro 1,2 e 3.
Area 1 - Abrangendo uma Area de 33,85 KmZ,tendo inicio a poligonal, representada e definido
graficamente no Anexo Ill Mapa 1, que define a Area 1 partindo do ponto P I , na Avenida Norton
Chaves esquina corn Rua Distrito Federal e concluindo no ponto P I 2 na Avenida Norton Chaves
esquina corn Rua Djalma MaranhBo, fechando o pollgono no P I = P13.
Area 2
compreendendo a Area no Bairro de Nova Descoberta, representado e definido
graficamente no Anexo II Mapa 2, abrangendo uma Area de 7,61 Km2 e definido os seus pontos
de cmrdenadas e disancia no Anexo Ill, Quadro 2, e tern inicio no PI4 na Rua Ant6nio
Amazonas esquina corn Rua Potiguarana, fechando a poligonal no ponto P22 = Pf 4.
Area 3 - compreendendo a Area no Bairro de Nova Descoberta, representado e definido
graficamente de coordenadas e disancia no Anexo Ill, Quadro 3 e tern inlcio no P23 na Avenida
Amintas Barros esquina corn Rua Ternistocles Duarte, fechando a poligonal no ponto P27 = P23.

-

Art. 3" - A Area Especial de lnteresse Social que por suas caracteristicas fisicas e
morfoldgi~s exigem prescrigties urbanisticas, definidos no ANEXO VI1, Quadro 4, e
considerafles especiais, onde devem ser respeitadas as caracteristicas locais jB estabelecidas.
permitindo apenas usos que nao descaracterizem a Area, sendo vetado a abertura de novas vias
ou usos impactantes no sistema viArio.

-

Art. 4 O 0 s usos, gabaritos maximos permitidos, densidade, coeficiente de aproveitamento
e demais prescriMes urbanisticas para a ronas sao as constantes no ANEXO VII, Quadro 4.
0 s usos permitidos sEio concentrados na seguinte forma:
I Uso residencial: destinado exclusivamente a habitaHo perrnanente, sendo permitido o
uso muttifamitiar (varias unidades famillares agrupadas em urn mesmo tote) e o pequeno com&rcio
associado a habitaHo.
II Uso n%oresidencial: Uso destinado as atividades de corn8rci0, prestaflo de senir~oe
servi~osinstitucionais, tais como: centro de sa6de, equipamentos de educaHo, cultural, recreative
e de seguranw.

-

-

-

Art. 5 O 0 gabarito permitido serd de acordo corn o potencial construtivo e determina@es
contidas nos artigos 22,23,35 a 38. Anexo 7 quadro 4 e Mapa 2, na Lei Complementar no07194 Plano Diretor de Natal.
Art.
- Sera0 permitidas edificaNes ate o limit8 lateral do lote, no pavimento superior
(primeiro pavimento), desde que h a pkvia autoriza@o escrita, dos propridrios vizinhos.

Art.
250,00m2.

P - As prescriqbes contidas no Quadro VII $80 previstas para os Ides menores que

Art. 8 O - Poderao ser ultrapassadas as Areas maximas estabelecidas quando o uso a que
se destina a edfica@o for o institucional, de acordo com analise e parecer pr6prio do 6rgao
fiscalizador de licenciamento.

Art. 10 - Para os Iotes maiores que 250,00m2 s6 poderio usar as prescrifles
Art. go Sera admitido via$ corn ate 8,OOm e largura.

do anexo,

nos imbveis voltados para atender a pupula@o de baixa renda, sendo aceito as unidade
privativas, como no rndximo 46,00m2 de Area constnrlda agrupadas horizontalrnente (padrao vila).

Art. 11 - As unidades previstas para o uso multifamiliar a serem construldas, deveram ter
pelo mesmo sala, quarto, banheiro e oozinha, corn no minimo 25,00m2cada.
Art. 12 - Fica assegurada a participaMo popular local, nas etapas de elabora@o e
execuGo das atividades do programa da RegulsrizaHo FundiAria, corn o objetivo de garantir o
exercicio de cidadania, atraves de audiencias ptlblicas elou reuniaes nas comunidades.

Art. 13 - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
Anexo I Mapa Idelimitando a AElS Area I;
Anexo II- Mapa 2 delimitando a AElS - Area 2;
Anexo Ill Mapa 3 delimitando a AElS Area 3;
Anexo IV Quadro I com a indicaHo dos pontos de poligonal de delimitaMo da Area 1;
Anexo V Quadro II corn a indicaqao dos pontos de poligonal de delirnitaMo da Area 2;
Anexo VI - Quadro Ill corn a indicaMo dos pontos de poligonal de delimitago da h a 3;
Anexo VII Quadro IV corn as prescripEies urbanisticas previstas para area I,2 e 3
contidas nos mapas 1,2 e 3.

-

-

-

Art. 14 - Esta Lei entrari em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposifles
em contrArio,
Sala das Sess6es, em Natal, 16 de agosto de 2006.

-

Rogbrio Marinho Presidente
Sargento Siqueira Primeiro Secretario
Edtvan Madns Segundo Secretario

- -

ANEXO 111 MAPA 3

-

Anexo VI Quadro 3
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DECRETO No 8.090. DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.
"Dispth
sobre
liceneiamento
de
empreendimentos nas proxlrnidades do M o m
do Carem e Vila de Ponta Negra e dB outms
provid&nciasn.

0 PREFEITO MUNlClWV DO NATAL, no uso das atribuiinciso VIII, da Lei Orgiinica do Municipio:

que I b confere o artigo 55,

CONSIDERANDO a anulago das limnps de instalago dos empraendimentos localizados

no entorno do Mono do Careca, bairro de Ponta Negra, nesta capital, oonforme despachos
publicados no Didrio Micial do Municlpio de Natal do dia 20 de dezembro de 2006, fls. 3 e 4;
CONSIDERANDO que, memo tendo sido anutadas as referidas Hcenps foi oportunhado
aos empreendedores a solicltarem novos requerimentos para fins de obter o licenciamento
pretendido, atravks de processo autBnomo;
CONSIDERANDO a necessidade de tomar plSbliw as normas tbcnlcas a s r e m
obsewadas nos n o v a mquerimentos, de tal sorte a objetivar os requisites neoessArios as novas
analises dos licenciamentos;
CONSIDERANDO a lrnperiosa necessidade de serern desenvolvidos estudos tecniws que
possam viabilizar o uso e ocupa&o sustentAvel das Areas inseridas no B a h de Ponta Negra, em
especial nas proxirnidades do Mom do Careca e Vila de Ponta Negra;
CONSIDERANDO que compete ao Pder Executive Municipal o controte e a fiscaliza@o
das interfedncias ambientais decorrentes do uso e ocupaqBo do solo, bem wmo a wncessao de
licenciamento de empreendimentos na Area de constru@o civil,
DECRETA:
Art. 1' - Mos os projetos relatwos a empreendilnentos cujo lieenclamento seja solicitado A
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismc do Natal SEMURB, ou que jB tenha sido
requerido, e que estiverem shades no entorno do Mom do Careca e M a de Ponta Negra,
conforme m a p em a n w (que passa a ser part8 integrante do present8 Decreto), deveeo
obedecer todas as d i r e t r b constantes do t e r n de referencia prdprio, expedido pela SEMURB;

-

A t 2"- A Secretaria de Tdnsito e Transport e Urbano do Natal - STTU clever4 reavaliar as
anallses dos RITURs mncedidos, obssrvando a capacidade de suporte da infra-estwtura viaria do
Bairn de Ponta Negra, corn a demanda dos nwos empreendimentos na regiio, apontando
solupBes para integrago do sistema viArio do local w m as Areas adjacentes.

-

Pardgrafo Onico 0 referido procedimento, usando o principio do planejamento vidrio, deverd ser
adotado na andlise dos RlTURs dos imbveis em todo o Municfpio do Natal.

Art. 3" - A wncessao de licenciamento aos empreendimentos referides no art. lo
desk
Decreto deverd ser precedida de manifestam da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande
do Norte CAERN e do Institub de Desenvokimento Econdrnlcu e Meio Ambiente do Rlo Grande

-

do Norte IDEMNRN, quanto A mpacidade de suporte do sistema de esgotamento do Bairro de
Ponta Negra, bacias e sub-backs, cujo parecer eonelusivo daverA integrar o requerimento inlcial e
projeto apresentadas A SEMURB, observando-se, igualmente, a grand8 demanda de
empreendimentos na q i % oe seus efeitos cumulativos;

-

Pardgrafo lrnlco Tdos os pedidos de lieenciamento do rito de categoria 4, previsto no
artigo 13, inciso IV, da Lei Complernentar n05512004, inclusive os que se encontram em
andamento na SEMURB, situados no bairro de Ponta Negra, dew10 ser instruldos cum parecer
da CAERN e do IDEMA, eonforme dlsposto no caput deste artigo.

-

Art. 4' Deveriio ser remetidos ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente -CONPLAM os prmessos refemntes ao licenciamento de ernpreendimentos situados em

heas criticas, saturadas ou em vias de saturago arnbiental, devendo aquele Conselho atender ao
dispmto nos artigos 41 e 99, VIII, da Lei Municipal no.4.f 00192.
ParAgrafo hnico. 0 s procgssos remtidos ao CONPLAM, nos termas tratados no caput deste
artigo, d e w i o estar necessariamente instruidos corn os estudos efetuados pela STTU, CAERN e
IDEMAIRN, aldm da andlise tecnica efetuada pela SEMURB sobre o &do ambienta! apresentado
pelo empreendedor,a firn de possibilitar a aprofundada rnanifestaHo daquele Conmlho.

-

Art. 5" 0s projetos wjos licenciamentosj i tenham sido solidtados A SEMURB, e estejam
em artAlise naquela Secretaria, devemo seguir W a s as determin-es
constantes desk Demto.

-

Art. B" A firn de possibitiir a devida analise tecnica sobre o uw sustent8vel da Area
especificada no art. la
desta noma, Rca suspensa pw 90 (noventa) dlas a conces&io de novos
licenciamentos para os requerimentos que venham a ser protocolados na SEMURB ap& a data de
publicam desk Decreto e que estejam sihrados na Area referida.
Padgrafo Onico. A suspensio estabelecida no cap& deste artigo nio se aplica aos
licenciamenh que vierem a ser solicitados pela SOLARIS PARTlCIP&OES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA, NATAL REAL STAT E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
CTE ENGENHARIA LTOA E MARIA DO SOCORRO VANNIER
METRO QUADRADO
CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e que tlverem como objeto os msmos imbveis
referidos
nos
processes
nos
23077.040086812005.77
23077.003377W200520,23077.03987U2005-92e 23077.0337881200585,respectivamente, em virtude dm despachos
publicados no Dihrio Oficial do Municipio do dia 20 de dezembro de 2006 (fls. 3 e 4).

-

Art. 7' - As disposideste Decreto n3o se aplicam ao licenclamento de edificaqi5es de
unidades residenciais unifarnilmres ou que possuam at& dois pavirnentos.

Art. 8" - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposifles
em contr8rio.

Cams Eduardo Nunes Ahes
Prefei

LEI No5.681, DE 22 DE SEEMBRO DE 2005.
Define como Area Especial de Interesse Social
para fms de regularizaqZo fundihia e
urbanizagZo o assentamento denominado
Favela Africa, localizado no Bairro de Redinha
Wha, zona urbana deste Municipio.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL ,
Faqo saber que a C8mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. lo Fica defddo como Area Especial de Interesse Social, nos termos
preconizados pel0 Plano Diretor disposto na Lei Cornplernentar no07/94, art. 22, inciso
El,para fins de reguIarizaq50 fundihia e urbanizaqgo, o assentamento denominado
Favela Awca, localizado no Baino da Redinha, zona urbana desk Municipio.

Parhgrafo ~ n i c o A h a de que trata o caput deste artigo encontra-se definida
confome planta delimitadom contida no Anexo I desta Lei.

-

Art. 2" A legalizaqgo b d i h i a do assentamento de que trata esta Lei ocorrer6
atravks de usucapizo urbano nas formas previstas no Estatuto da Cidade, cabendo ao
Municipio assegurar assistenciajuridica gratuita para promoqk das q 8 e s cabiveis corn
a finalidade de g m t i r o direito de moradia e a seguranqa da posse das pessoas

residentes na Area aqui dehida para efetivaqgo da dignidade da pessoa h u m e

erradica~goda pobreza, principios fundmentais do Estado democrhtico de direito.
Art. 3' - 0 uso, a ocupaqZo e e edificqb do solo na Area definida nesta Lei
obedecerk as prescriqaes urbanisticas constantes do Anexo II.

-

Art. 4" Esta Lei enba em vigor na data de sua publicag50 revogadas as
disposiq6es em contrario.
Palicio Felipe Camark, em Natal, RN,22 de setemhro de 2005.

Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito

LEI Ng 4.327, DE 05 DE ABRlL DE 1993'.
Promove o desmembramento do
bairro de Lagoa Seca e cria~aodo
bairro do Barro Vermelho definindo
seus limites.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
Fa~o
saber que a C h a m Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I' - Fica desmembrado o bairro de Lagoa Seca, conforme
Memoriais Descritivos e Mapas (Anexos 01 e O2), que passam a ser parte
integrante desta Lei.
Art. ZQ A regiiio remanescente do artigo anterior passa a denominar-se
de bairn do Barro Vermelho, sendo seus limites definidos conforme Memoriais
Descritivos e Mapas (Anexos 03 e M), que passam tamb&m, a integrar a
presente Lei.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas
as disposi@es em mnthrio.

-

-

PalAcio Felipe Carnarao, em Natal, 05 de abril de 1993.

Aldo da FonsTinbw Filho
PREFEITO

SFublicadano DOE de 07/09/94.

LAGOA SECA

ANEXO 01

DADOS GERAIS
8AIRRO: LAGOA SECA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 59,83 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADM INISTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIMITROFES
- NORTE: BARRO VERMELHO
SUL: LAGOA NOVA
LESTE: TIROL
OESTE: ALECRIM

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIRECAO
IN~CIO
Cruzamento
do eixo da
Av. Bernardo
Vieira corn o
eixo da Rua
Jaguarari

(EIXO
SENTIDO
T~RMINO
OBS.
IMAGINARIO)
Rua Jaguarari
R. JaguararilAv. Av. Alexandrino de
Alexandrine
Alencar
de Alencar
Av. Alexandrine A direita
Rua Romualdo
de Alencar
Gafvao
Rua Romualdo A direita
Av. Bernardo Vieira
Galvso
Av. Bernardo
-A Ponto lnicial
Vieira

ANEXO 02 - MAPA 00 BAIRRO LAGOA SECA'

BARRO

TIROL

LAGOA NOVA

~onte:SEMURB - elabomdo corn base no m a p publicado no DOE de 07/09/94.

BARRO VERMELHO

ANEXO 03

DADOS GERAIS
BAIRRO: BARRO VERMELHO
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 94,70 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: CIDADE ALTA, TIROL
SUL: LAGOA SECA, ALECRIM
LESTE: TIROL
OESTE: ALECRIM

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAtRRO

DIREGAO

(EIXO
SENTIDO
TERMINO
IMAGINARIO)
Encontro dos Rua Olinto
R. Olinto
Riacho do Baldo
Eixos da Av. Meira
MeiralEixo do
Alexandrine
Riacho do Baldo
de Alencar e Riacho do
A Direita
Rua RBgulo Tindco
Rua Olinto
Baldo
Meira
Rua R6gulo
A Direita
Rua Alberto
TinBco
Maranh3o
Rua Alberto
A Esquerda
Av. Rodrigues Alves
IN~CIO

Maranhso
Av. Rodrigues
AIves
R. Joaquim
Fagundes
Rua Romualdo
Galvgo
Av. Alexandrino
de Alencar

A Direita

Rua Joaquim

Fagundes
A Direita
A Esquerda
A Direita

Rua Romualdo
GalvGo
Av. Alexandrine de
Alencar
Ponto lnicial

08s.

ANEXO 04

- MAPA DO BAIRRO BARRO VERMELHO~

CIDADE ALTA

.-v

LAGOA SECA

'Fonte: SlMUE43 - e h r a d o corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

TIROL

LEI #e 4.328, DE 05 DE ABRlL DE 1993'.
Define os limites dos bairns que
especifica.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
F a p saber que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l9
- Ficam definidos os Iimites dos bairns de Praia do Meio, Areia
Preta, Nova Descoberta, Born Pastor, Cidade Nova, Guarapes, Pitimbli,
Candelaria, Neopolis, Capim Macio, Ponta Negra, Igapo, Nossa Senhora da
Apresenta~ao,Lagoa Azul, Pajuwra, Redinha e Salinas, conforrne Memoriais
Descritivos e Mapas (Anexos 01 a 34) que passam a ser parte integrante desta
Lei.
Art. 2Q- Esta Lei entra em vigor na data de sua gublimflo, revogadas
as disposifles em contrdrio.
Palacio Felipe Carnarao, em Natal, 05 de abril de 1993.

Aldo da Fonseca TinBco Filho
PREFEITO

1

PRAIA DO ME10

ANEXO 01

1

DADOS GERAIS
BAIRRO: PRAIA DO ME10
LEI OU DECRETO DE CRIACHO:
AREA: 48,93 ha

LOCALIDADE:
REGlHO ADMINISTRATIVA: LESTE

BAIRROS LIM~TROFES- MORTE: SANTOS RElS
SUL: ARElA PRETA, PETR~POLIS
LESTE:OCEAN0 A ~ N T I C O
OESTE:ROCAS

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
OBS.

Encontro
dos eixos
da Av. Gen.
Cordeiro de
Farias
e
Av.
Des.
Lins Bahia

IMAGINARIO)
Av. Des. Lins

Rua do Areal
Rua Pedro
Afonso
Rua Belo
1 Horizonte

I

l

Av. Gen. Cordeiro
de Fariasl Rua do
Areal

I A Esquerda
I A Direita

Rua Pedro Afonso
Rua Belo Horimnte

A Esquerda

Rua Miramar

I

I

R. Dr. Jose

Alinham
ento do
Eixo da
Rua
Rodrigu

es

Rua Miramar I A Direita
Rua
Reis
. . Edvar
.
.
.
. . I A Direita
. .. .
Rua da
A Direita
Liberdade
Rua Rodrigues A Esquerda
Cola~o
Orla Maritirna A Direita

, Augusto B. de

I

Rua do Areal

I

IRua Edvar Reis

Cola~o
Imma
Orla
Maritima

IRua da Liberdade
.

. .

.

.

/ Rua Rodrigues
Colap

Orla Maritima

Rua Dr. Jose Augusto
Bezerra de Medeiros
Ladeira do Sol

A Direita

.

~edeiros
Ladeira do Soi Em frente
1Av.Getdlio
1Emfrente

I
IAV. Getltlio Vargas
IAV. Nilo ~ e p n h a

1 Farias

I

I

SANTOS RElS
R DALIBEROAOE

ROCAS

ARElA PRETA

Fonte: SJ3WRB - efaborado corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

1

I ANEXO 03 1

AREIA PRETA
DADOS GEMIS
BAIRRO: AREIA PRETA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 30,57ha
LOCALIDADE: ALTO DO JURUA
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: PETR~POLIS,PRAIA DO MEiO
SUL: MAE LUIZA
LESTE: OCEAN0 ATL~ITICO
OESTE: MAE LUIZA E PETR~POLIS

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAlRRO

DIRECAO
IN~CIO
(EIXO
IMAGINARI O)
Cruzament Rua Des.Dionisio
o dos eixos Filgueira
das Ruas .
Cel.
Av. Get~lioVargas
Joaquim
Ladeira do Sol
Manoef e
Rua Des.
R. Dr. Jose
Dionisio
~ugusto
Filgueira
Orl

T~RMINO

SENTIDO

R. Des. Dionisio
FilgueiralAv.
Get0tio Vargas
A Direita
Em frente
Em frente

Av.

GetQlio
.

Vargas
Ladeira do Sol
R. Dr. Jose
Augusto
Orla Maritima

a
Direita
TA
p
Publica
Escadaria

Escadaria PDblica
Rua Guanabara

A Direita
A Direita

Rua T&filo
Brandao
Rua Cel. Joaquim
Manoel

A Direita
A Direita

OBS.

Rua Guanabara
Rua Tebfilo
Brnadso
Rua Cel. Joaquim
Manoel
Ponto lnicial

Atinham
ento do
Eixo da
Escadar
ia

AMEXO 04

- MAPA DO BAIRRO ARElA PRETA

lo

PRAIA DO ME10
R. DR. JOSE AUGUST0

PETR~POLIS

BEZERRA DE MEDEIROS
DO SOL

I-.

'I,

MAE LU~ZA

'O~onte:SEMCTRB - e W o cum base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

I

I ANEXO 05

NOVA DESCOBERTA
DADOS GERAlS
BAIRRO: NOVA DESCOBERTA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 156,67 ha
LOCALIDADE: MORRO BRANCO
REGIAO ADMINISTRATIVA: SUt
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: TIROL
SUL: PARQUE DAS DUMAS, LAGOA NOVA
LESTE: PARQUE DAS DUNAS
OESTE: IAGOA NOVA
PERCURSOS DOS LIMITES DO BAIRRO

DIREGAO
(EIXO
SENTIDO
IMAGINARIO)
Rua Pe. Germano R. Pe. German01
Av. Xavier da
Silveira
Av. Xavier da
A Esquerda
Silveira
Av. Bernardo
A Direita
Vieira

1~1~10

Encontro
dos Eixos
das Ruas
Norton
Chaves e

Rua Pe.

Germano

Sop&das Dunas
Av. de Contomo
do Campus
Universitdrio
R. Djalma
Maranhao
R. Norton Chaves

A Direita
A Direita

T~RMINO

OBS.

Av. Xavier da
Silveira
Av. Bemardo Vieira
Sop4 das Dunas

Av. de Contorno do
Campus
UniversiWio
Rua Djalma
Maranhao

A Direita

Rua Norton Chaves

A Esquerda

Ponto lnicial

Sop& do
Parque
das
Dunas

I

ANEXO 06 - MAPA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA "

TIROL

LAGOA
NOVA

PARQUE
DAS DUNAS

r-

o t G d y ~. ~ m &
PARQUE
Oc

LAGOA
NOVA

.
+'.
.*
%

&c0.,.

t

DAS DUNAS

"+p

"~onte:S E W - e l a W o corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

1

I

BOM PASTOR

ANEX007

DADOS GERAIS
BAIRRO: BOM PASTOR
'LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 319,90ha
LOCALIDADE: KM-6, MERETO
REGIAO ADMINISTRATIVA: OESTE
BAiRROS LIMITROFES
- NORTE: NORDESTE, QUINTAS
SUL: FELIPE C A M A ~ O
LESTE: DIX-SEPT ROSADO
OESTE: RIO POTENGI

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAlRRO
IN~CIO
Encontro do
Alinharnento
do Eixo da
Av. Cap. Mor
Gouveia corn
a margem do
Rio Potengi

DIREGAO
SENTIDO
(EIXO
IMAGINARIO)
Rio Potengil
Rio Potengi
Alinharnento da
Rua Percival
Caldas
A Direita
Rua Percival
Caldas
A Esquerda
Av. Napoleio
Laureano
A Direita
R. Aristofanes
Fernandes
A Esquerda
R. Manoel
Miranda
A Direita
Av. Ant6nio
Basilio
A Direita
Via FBrrea
Av. CapiGo Mor
Gouveia

A Direita

TERMINO
Rua Percival
Caldas
Av. Napolego

Laureano
R. Aristofanes

Fernandes
Rua Manoel
Miranda
Av. Antdnio
Basilio
Via Fbrrea
Av. Cap. Mor
Gouveia
Ponto lnicial

OBS.

1

-

ANEXO 08 MAPA DO BAIRRO BOM

PASTOR'^

QUINTAS

"~onte:SEMURB - e 1 a M o corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

I

CIDADE PIOVA

I

ANEX009

DADOS GEMIS
BAIRRO: CIDADE NOVA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 273,07ha
LOCALIDADE: NOVA CIDADE
REGIAO ADMINISTRATIVA: OESTE
BAiRROS LIMITROFES
- NORTE: ClDADE DA ESPERANCA
SUL: PIMTIB~

LESTE: CANDELARIA
OESTE: GUARAPES, FELIPE C A M A ~ O
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAlRRO

DIREGAO

(EIXO
SENTIDO
TERMINO
OBS.
IMAGINARIO)
Encontro do Via F6rrea
Via F&rrea- Av. Av. Perimetral Sul
Alinharnento
Perimetral Sul
do Eixo da
Av. Perimetral
A Direita
Rua Adotfo Gordo
Av. Abreu e Sul
Lima elo
Rua Adolfo
A Esquerda
Rua da Floresta
Eixo da Via Gotdo
FBrrea
Rua da Floresta A Direita
Rua dos
Potiguares
Rua dos
A Direita
Rua Projetada
Rua
Potiguares
nQ 01
Projetada
$001 do
Loteament
o San Vale
Rua Projetada
A Direita
Av. Abreu e Lima
nQ 01
Ponto lnicial
Av. Abreu e Lima A Direita

IN~CIO

-

ANEXO 10 MAPA DO BAIRRO CIDADE NOVA"

13~onte:
SEMCTRB - e W o cum base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

1

I

GLIARAPES'~

ANEXO 11

DADOS GEMIS
BAIRRO: GUARAPE
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 1.280,13 ha
LOCALIDADE: BAlXA DO SAGUIM
REGIAO ADMINISTRATIVA: OESTE
BAiRROS LIMITROFES
- NORTE: FELIPE CAMARAO
SUL: PARNAMIRIM (MUN~CIPIO)
LESTE: CiDADE NOVA, PlTlMBU
OESTE: S. GONCALO DO AMARANTE E PARNAMIRIM
(MUN~CIPIOS)
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

OIRECAO
IN~CIO
Encontro do
limite de
Municipio

(EIXO
IMAGINARIO)
Rua Peixe-Boi

SENTIDO
Rua PeixeBoilRua
Esquerda

do Arnarante
corn o
Tv. Santa Isabel
alinhamento Via F&rea
do Eixo da
Rua PeixeBoi
Limite de
Municlpios NatalParnamirimMacaiba

A Direita
A Direita

T~RMINO

OBS.

Rua Projeiada

Travessa Santa
Isabel
Via Ferrea
Limite de
Municipios NatalParnamirim-

l4Dados do text0 original. 0 Bairro foi dividido de acordo a Lei Promulgada 4 I5 1/98 de 26/03/98 c Lei
nn5.367102 de 27105102.

-

ANEXO 12 MAPA DO BAIRRO GUARAPES~~"'

Y

NOVA

PLANALTO

''

Fmk: SEMURB - 0 mapa foi elaborado corn base na publino DOE de 07/09/99 e a1terafle-s
pela Lei Promuigada nQ 151198 & 28/03/98 e Lei nQ 5.367102 de 27/05/02 que dividiu o b a h em his:
GUARAPES e PLANALTO.
Area: 778,42 ha.

'

I

PlTlMBU

ANEXO17

DADOS GEMIS
BAIRRO: PlTlMBU
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 73937 ha
LOCAL1DADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: SUL
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: ClDADE NOVA, CANDELARIA
SUL: PARNAMIRIM (MUNIC~PIO)
LEST€: NE~POLIS,PARNAMIRIM (MUNICIPIO)
OESTE: GUARAPES

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIREGAO
(EIXO
IMAGINARIQ)
Via F6rrea
do Eixo do
Rio Pitimbu
Via Ferrea

OBS.

Alinhamento
do Eixo da
Av. Abreu e
Lima
Via Projetada
nQ01, do
loteamento
San Vale

Av. Abreu e Lima

Via Projetada nQ
01
BR-101
Rio Pitimbu

A Esquerda

BR-101

A direita
A direita

Rio Pitimbu
Ponto inicial

-

ANEXO 14 MAPA DO BAIRRO PITIMBU"

CIDADE NOVA

PARNAMlRlM

lip* ,A,

?

4 4 ~

%/c&

*\

Jy5'

%!/o

/&-

PARNAMlRlM

./:,

Fonk: SEMURB - slaborado w m base no mapa publicado no DOE & 07/09/54.

DADOS GERAIS
BAIRRO: CANDELARIA
LEI OU DECRETO DE CRIACHO:
AREA: 779,80 ha
LOCALIDADE: ALTO DA CANDELARIA
REGIAO ADMINISTRATIVA: SUL
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: LAGOA NOVA
SUL: PlTlMBU
LESTE: LAGOA NOVA,CAPIM MACIO, NE~POLIS
OESTE:CIDADE NOVA, CIDADE DA ESPERANCA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
DlRECm
(EIXO
SENTIDO
IMAGINARIO)
Cruzamento Rua dos
R. dos
dos eixos da Potiguares
Potiguares- Rua
Rua
Libania Galvso
Projetada nQ
Pereira
01 e Rua
A direita
Rua Libania
dos
Galvio Pereira
Potiguares BR-101
A direita
IN~CIO

Rua Projetada nB A direita
01

T~RMINO

OBS.

Rua Libania Gab30
Pereira
BR-I01

Via Projetada nP01 Via
projetada
n"1 do
loteamento
San Vale
Ponto lnicial

ClDADE DA
ESPERANGA

ClDADE
NOVA

-

Fonte: SEMURB elshrado w m base no mapa publicado no DOE de 07/09/94

IS

I

NE~POLIS

ANEXO 17

DADOS GERAlS
BAIRRO: NE~POLIS
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 408,47 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: SUt
BAIRROS LIMITROFES
- NORTE: CAPlM MAClO
SUL: PARNAMIRIM (MUNIC~PIO)
LESTE: CAPlM MAC10, PONTA NEGRA
OESTE: PITIMB~~,
CIDADE NOVA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

~MCCIO
Encontro do
Alinharnento
do Eixo da
Rua Abet
Cabal corn 0
eixo da
BR-101

DIRECAO
(E1x0
SENTIDO
IMAGINARIO)
BR-701
BR-101Av. dos Ipes
A direita
Av. dos lpds
Avenida do Jiqui A direita
Rua Abaete
A esquerda
Rua Alterosa
A direita
Estrada da
Lagoinha
Avenida do Jiqui
Rua Abel Cabral

A direita
A esquerda
A direita

T~RMINO

Av.dosIp&s

OBS.

Atual
Limite de
Avenida do Jiqui municipios
NatalRua Abaetb
Parnamirim,
Rua Alterosa
alem
da mB
Estrada da
definiflo
do
Lagoinha
Avenida do Jiqui ponto do
encontro c/o
Rua Abet Cabral 4x0 da BR-101
ainda divide o
Ponto inicial
Conjunto
Residencial
Pirangi,
deixando parte
dele no
municipio de
Parnamirim,
propormos
enHo,
que o lirnite
Municipal
tenha
corn0
referential, o
eixo R. Abel
Cabral, a
Estrada
Velha do Jiqui

-

ANEXO 18 MAPA DO BAIRRO N E ~ P O L I S ' ~

CAPlM MAClO

CAPlM MAClO

'
2

PARNAMIRIM

I9

Fonte: SEMURB - elaborado w m base no mapa publicado no W E de 07/09/94.

PONTA NEGRA

I

CAPlM MAClO

ANEXO 19

DADOS GERAlS
BAIRRO: CAPlM MAClO
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 438,13 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: SUt
BAiRROS LIM~TROFES- NQRTE: LAGOA NOVA
SUL: POMTA NEGRA
LESTE: PARQUE DAS DUNAS
OESTE: CANDELARIA, NE~POLIS
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
[N~cIO

DIRECAO
(EIXO

SENTIDO

T~RMINO

OBS.

IMAGINARIO)

Encontro do BR-101
Alinhamento
do eixo da Av.
dos lpgs corn
o eixo da BR- Avenida dos
101
Geanios

BR-101 - Av. Avenida ~
dos
GeAnios
~er~nios*

O S

A direita

Av. do
Contorno de
Campus
~niversiari;

I ~venidados IpGs I A direita

I Ponto inicial

* Alinhamento

do Eixo da
Av. dos
Gehnios
Alinharnento
do Eixo da
Av. dos
Ger3nios
IP*

ANEXO 20

- MAPA DO BAIRRO CAPlM MACIO'~

CANDEL

PONTA
NEGRA

Fonte: SE-

Id

- elaborado w m base no rnapa publicado no DOE de 07/09/94.

I

I

PONTA NEGRA

ANEXO21

DADOS GERAIS
BAIRRO: PONTA NEGRA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 707,16 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: SUL
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: CAPIM MACIO, PARQUE DAS DUNAS
SUL: PARNAMIRIM (MUNIC[PIO)
LESTE: OCEAN0 A T ~ N T I C O
OESTE: NE~POLIS
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIRECAO
IN~CIO

Cruzamento
do limite do
Municlpio
Natal1
Parnamirim
corn Eixo da
Estrada
do Jiqui.

(EIXO
SENTIDO
IMAGINARIO)
Estrada do
Estrada do
Jiqui
Jiqui
Estrada da
Lagoinha
A direita
Estrada da
Laqoinha
Rua Alterosa
A esquerda

T~RMINO

Estrada da
Lagoinha

Rua Alterosa
Rua Abaetb

OBS.

Limite
Intermunicipal
NatafParnamirim

A Direita

Ponto lnicial

Alinharnento
da Rua
Projetada do
Loteamento F.
G. Pedmza
(inclusive o
alinharnento
atravgs da
Barreiota do
Inferno), Rua
Projetada do
Loteamento
Maria Lacerda
Montenegro e
Estrada de
Pirangi.

ANEXO 22

- MAPA DO BAIRRO PONTA NEGRA

PARQUE
DAS DUNAS

20

,
,
,
,

MORRO DO
CARECA

20 Fonte: SEMURB - daborado corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.
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ANEXO 23

IGW~

DADOS GERAlS
BAIRRO: I GAP^
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:

AREA: 21573 ha
LOCALIDADE: GANCHO
REGIAO ADMINISTRATIVA: NORTE
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: NOSSA SENHORA DA APRESENTACWO,
POTENGI
SUL: SAO GONCALO DO AMARANTE (MUNIC[PIO)
LESTE: SALINAS
OESTE: SAO GONCALO DO AMARANTE (MUNIC~PIO)

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
IN~CIO
Encontro
do eixo da
Estrada de
NatallCear

AMirim c/o
eixo da
Rua Ponte
Nova.

DIRECAQ
(EIXO
IMAGINARIO)
Rua Ponte Nova

-

SENTIDO

T~RMINO

OBS.

Est. Natal1CearA Rua Irmi Vit6ria

- Mirim

Rua Irma Vitdria

Rua Inn3 Vitdria

.A direita

Av. AcaralS

Em frente

R. Joao Medeiros A direita
~ ~ h o
R. Prof.: Paulo
A esquerda
Nobre
Via Fdrrea
A direita

Rua Bel. Tomaz
Landim

A direita

Av. Acarad
Rua JoBo Medeiros
Filho
R. Prof. Paulo
Nobre
Via FBrrea

Rua Be{.Tomat
Landim

Ponto Inicial

Encontro
na
cabeceira
da Ponte
de Igapb.

ANEXO 24

- MAPA DO BAIRRO I G A P ~ ~ '

NOSSA SENHORA
DA APRESENTAGAO

sAa GONCALo
DO AMARANTE

" Fonte: S

-

E W efaborado corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

I

NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO

~NEXO
25

DADOS GERAlS
BAIRRO: NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 1.026,40 ha
LOCALIDADE: PAMISO
REGIAO ADMINISTRATIVA: NORTE
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: LAGOAAZUL
SUL: I G A P ~MUN.
,
DE SAO GONCALO DO AMARANTE
LESTE: LAGOAAZUL, POTENGI
OESTE: MUNIC~PIOSAO GONCALO DO AMARANTE
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIREGAO
(EIXO
SENTIDO
T~RMINO
OBS.
IMAGINARIO)
Encontro do Estrada Natall
Estrada Natall Via Ferrea
eixo
Extremoz
Ceari Mirim
daEstrada (BR-101)
Via FBrrea
NatallCearA Via Ferrea
A direita
Av. das Fronteiras
Trecho a
- Mirim c/o
direita
eixo
da Via
da estrada
Fbrrea
Natal1
Av. das
A direita
Rua Irm3 Vitdria
Extremoz
Fronteiras
(BR-101)
Rua Ponte Nova
Rua Irmii Vitdria A direita
IN~CIO

Rua Ponte Nova

A esquerda

Estrada NatalCearA Mirim
(BR-701)

A direita

Estrada Natal-CearB
Mirim- (BR-101)
Ponto lnicial

1

ANEXO 26

- MAPA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAAPRESENTACAO

LAGOAAZUL

sAoGONFALO
DO AMARANTE

!'

SAO GONCALO
DO AMARANTE

Fonte: SEMURB - elabomdo corn base no mapa publicado no DOE de Q7109194.
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I ANEX027

LAGOA AZUL

DADOS GERAlS
BAIRRO: LAGOA AZUL
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 1.299,90 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: NORTE
BAiRROS LIMITROFES
- NORTE: EXTREMOZ (MUNIC[PIO)
SUL: PAJUCARA, POTENGI
LESTE: EXTREMOZ (MUNIC~PIO),PAJUCARA
OESTE: NOSSA SENHORA DAAPRESENTACAO, sAO
GONCALO DO AMARANTE
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

tidl~l0
Cruzamento
dos eixos da
Estrada de
Ferro corn a
Estrada
Natal Extremoz
(BR-f 01)

DIREGAO
(EIXO
IMAGINARIO)
Estrada
NatatlExtremoz
(BR - 101)
Rio Doce

SENTIDO

T~RMINO

Via Ferreal
Rio Doce

Rio Doce

A direita

Estrada de
Genipabli

A direiia

Estrada de
Genipabli
Estrada de
Pajuqara

Estrada de
Paju~ara
Av. Tocantinea

A direita

Av. Tocantinea

Em frente

Rua Votuporanga

Rua Votuporanga
Via Fdrrea

A esquerda
A direita

Via FBrrea
Ponto inicial

OBS.

I

-

ANEXO 28 MAPA DO BAIRRO LAGOA AZUL

Fonw SEMURB - elabomdo corn base no m a p publicado no DOE de 07/09/94.

DADOS GERAIS
BAIRRO: PAJUCARA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 776,43 ha
LOCALIDADE: PAJUCARA, GRAMORE
REGIAO ADMINISTRATIVA: NORTE
BAIRRQS LIMITROFES - NORTE: MUNIC~P~O
DE EXTREMOZ
SUL: REDINHA
LESTE: MUNIC~PIODE EXTREMOZ
OESTE: PONTENGI, LAGOA AZUL
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
IN~CIO

Encontro
dos eixos
das
Avenidas
Gov.
Ant6nio de
Melo e
Souza e
Tocantinea

DIREGO
{EtXO
SENTIDO
IMAGINARIO)
Av. Tocantinea Gov. Anthio de
Melo e
SouzalEstrada de

T~RMINO

Estrada de
Paju~ara

Pajupra

Estrada de
Pajuwra
Estrada de
.Genipabu
Ria Dace

A direita
A esquerda
A direita

Rua JoZio
A direita
Medeiros Filho
Av. Gov. Antanio Adireita
de Melo e Souza

Estrada de
Genipabri
Rio Doce
Rua Joao Medeiros
Filho
Av. Gov. Antenio
de Melo e Souza
Ponto inicial

OBS.

-

ANEXO 30 MAPA DO SAIRRO PAJUCARA~~

REOINHA

a4 Fonte:

SE-

- elaborado w m base no rnapa publicado no DOE de 07/09/94.
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I ANEXO 31 1

REDINHA

DADOS GERAIS
BAIRRO: REDINHA
LEI OU DECRETO DE CRIA~AO:
,AREA: 786,86 ha
LOCALIDADE: MARUlM~FRICA.
, R E G I ADMINISTRATIVA:
~
NORTE
BAiRROS LIMITROFES
- MORTE: MUNICIPIO
DE EXTREMOZ
SUL: SALINAS
LESTE: OCEANO AT~NTICO,RIO POTENGI
OESTE: POTENGI, PAJUCARA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIRECAO
IN[CIO

(EIXO

IMAGINARIO)

Cruzamen R. J d o
to dos
Medeiros
eixos das Filho
Ruas:
Av. Gov. Rio Doce
Antdnio
de Melo
e Sourn e
Joao
Mdeiros
Filho

SENTIDQ

T~RMINO

R. Gov. Ant6nio Rio Doce
de Melo e
SouzalRio
Doce.
Rua ~eberibe"
A esquerda

Rua Bebefibe A direita
Rua Rio Doce A esquerda
A direita
Rua Bay
Pender
Rua Francisco
Nogueira
~ernandes*
wOrIaMaritima
Rio Potengi
Rio Jaguaribe

A direita

Av. Gov.
Antdnio de
Melo e Soma

A direita

OBS.
A partir do
cruzamento dos
eixos da Rua
Jog0 Medeiros

Filho e do Rio
Doce at8 a Orla
Maritima, o limite
Rua Rio Doce
Rua Bay Pender da Redinha se
Estrada Francism funde c/o limite
Intermunicipal
Nogueira
Natal/
~ernandes*
OrIa Marltima
' Extremoz

* Antiga Rua 13

A direita
A direita
A direita

Rio Potengi
Rio Jaguaribe
AV, ~ o vAnt&nio
.
de Melo e Souza
Ponto inicial.

do lotearnento
' Paque Daolindo
Lima, registfado
em Extremor
**Atinhamento do
Eixo

ANEXO 32 - MAPA DO BAIRRO RED IN HA^^

25

Fonte; SEMlTRB - elaborado w m base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.
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[ ANEXO 33

SAUNAS

DADOS GERAlS
BAIRRO; SALINAS
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 839,03ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: NORTE
BAlRROS LIM~TROFES- NORTE: POTENGIIREDINHA
SUt: RIO POTENGI
LESTE: R10 POTENGI
OESTE: I G A P ~
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

INICIO

DIRECAQ

(EIXO
SENTIDO
IMAGIN~IO)
Encontro do Via FBrrea
Ponte de Igap6
Eixo da Via
Conjunto Potengi
Ferrea corn
a Ponte de
'gapd na
Limite do
direita
Conjunto Poiengi A
Rio Jaguaribe
A esquerda
Rio
Potengi
A direita
I

T~RMINO

OBS.

Limite do Conjunto Eixo do
Potengi
mum que
limita o
conjunto
Rio Jaguaribe
Rio Potengi
Ponto lnicial

1

26 Fonte: SEMURB

- elaborado corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

LEI NO 4.329. DE 05 DE ABRIL DE 199327.
Promove o desmembramento dos
bairros Dix-Sept Rosado e Nossa
Senhora de Nazad, redefinindo seus
limites.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
Fapo saber que a C h a m Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1' - Ficam desmembrados os bairros Dix-Sept Rosado e Nossa
Senhora de Nazark, conforme Memariais Descritivos e Mapas (Anexos Of a
04) que passam a ser parte integrante desta Lei.
Art. 2Q - A presente Lei entrara em vigor na data de sua publicaHo,
revogadas as disposifles em contrario.
Paldcio Felipe Camaao, em Natal, 05 de abril de 1993.

Aldo da FonsQcaTnBco Filho
PREFEIT0

"Publicada no DOE de 07/09/94.

DADOS GERAlS
BAIRRO: DIX-SEPT ROSADO
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 111,37 ha
LOCALIDADE: CARRASCO
REGIAO ADMINISTRATLVA: OESTE
BAiRROS LIMITROFES
- NORTE: ALECRIM
SUL: NOSSA SENHORA DE N A Z A R ~
LESTE: LAGOA NOVA
OESTE: BOM PASTOR, QUINTAS
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
1~1~10

DIREGAO
(EIXO

IMAG~NARIO)
Cruzamento
dos Eixos da
Av. Amintas
Barros e Via
Ferrea

Via Fkrrea

Av. Bernardo
Vieira
Rua Pres. Jose
, Gonqalves
Rua dos
Potiguares
Av. Amintas
Barros

SENTIDO

Via FBrrea - Av.
Bernardo Vieira
A direita

T~RMINO

Av. Bernardo Vieira

A direita

Rua Presidente Jose
Gon~alves
Rua dos Potiguares

A esquerda

Av. Amintas Barros

A direita

Ponto IniciaI

OBS.

ANEXO 02

- MAPA DO BAIRRO DIX-SEPT ROSA DO^^

BOM PASTOR L

g
.\

!

NOSSASE HORA
DE NAZAR

28 Fwte: S

E W - elaborado CQUI base no rnapa publicado no DOE de 07/09/94.

LAGOA
NOVA

I

I ANEXO 03 1

NOSSA SENHORA DE NAZARE

DADOS GERAlS
BAIRRO: N A Z A R ~
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 142,40 ha
LOCALIDADE:
REGIAO ADMINISTRATLVA: OESTE
BAiRROS LIMITROFES
- NORTE: DIX-SEPT ROSADO
SUL: CIDADE DA ESPERANCA
LESTE: LAGOA NOVA
OESTE: BOM PASTOR
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
DIREGAO
(E1x0
SENTIDO
IMAGINARI 0)
Cruzamento Via Ferrea
Via FBrrea - Av.
dos Eixos da
Amintas Barros
Av. Cap. Mot Av. Amintas Barns A direita
Gouveia e
Via FBrrea
Rua dos Potiguares A direita
1~1~10

Av. Cap. Mor
Gouveia

A direita

TIERMINO
Av. Amintas
Barros
Rua dos
Potiguares
Av. Cap. Mor
Gouveia
Ponto lnicial

OBS.

ANEXO 04

BOM
PASTOR

- MAPA DO BAlRRO NOSSA SENHORA DE NAZARE *'

8

h

,

FELIPE
CAMAR

I

,

CIDADE DA
ESPERANSA

Z9

Fmte: SEMURB - elaboradocorn base no map pubIicado no DOE de 07/09/94.

LAGOA
NOVA

LEI Ne 4.330, DE 05 DE ABRlL DE f 9933P.
Altera as Leis nw 251147, 794158,
1.643167, 1-740168, 1760168, 1713/75,
redefinindo os limites dos bairros que
especifica.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
Faw saber que a CBmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1' - Ficarn alterados os limites dos bairros Sanios Reis, Rocas,
Petrbpolis, Ribeira, Alecrim, Lagoa Nova, Quintas, Cidade Alta, Tirol, M8e
Luiza, Cidade da Esperanw, Nordeste, Felipe CamaHo e Potengi, conforme
Memoriais Descritivos e Mapas (Anexos 01 a 281, que passam a ser parte
integrante desta Lei.
Art. ZQ - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica$io, revogadas
as disposiqbes em contrArio.
Palacio Felipe Camarao, em Natal, 05 de abril de 1993.
Aldo da Fonseca TinBco Filho
PREFEITO

JO Publicada no DOE de 07/09/94.

I

SANTOS RElS

DADOS GERAIS
BAIRRO: SANTOS RElS
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 161,07 ha
LOCALIDADE: BRASILIATEIMOSANIETR~A
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: OCEANO A T ~ ~ T I C O
SUL: PRAIA DO MEIO, ROCAS
LESTE: OCEAN0 A T ~ N T I C O
OESTE: RIO POTENGI
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIRECAO
IN~CIO

SENTIDO
(EIXO
IMAGINARIO)
Encontro dos Rua SSo Jo3o
Rua S5o Jofiol
eixos das R.
Margem do Rio
Cel. Flamlnio
Potengi
e R. SBo
Margem do rio
A direita
Job.
Potengi
Orla Maritima
A direita

Alinhamento do
eixo da rua
Rodrigues
,

Cofaw
Rua Edvar Reis
Rua da
Esperanw
Rua DBcio
Fonseca
Rua Cel.
Flaminio

T~RMINO

Margem do Rio
Potengi

Orla MarCtima

A direita

Alinhamento do
eixo da R.
Rodrigues Colam .
Rua Edvar Reis

A esquerda
A esquerda

Rua da Esperanp
Rua Decio Fonseca

A direita

Rua Cel. Flaminio

A direita

Ponto inicial

OBS.

ANEXO 02

- MAPA DO BAIRRO SANTOS RE IS^'

PRAIA DO ME10

31

Fonte: S E W - elaborado cam base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.

I

ROCAS

ANEXO 03

DADOS GERAlS
BAIRRO: ROCAS
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 66,lO ha
LOCALIDADE: CANTO DO MANGUE
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAiRROS LIM~TROFES- NORTE: SANTOS RElS
SUL: PETR~POLISIRIBEIRA
LESTE: SANTOS REIS, PRAIA DO ME10
OESTE: RlBElRA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIREGO
(EtXO
SENTIDO
IMAGINARIO)
Cruzament Av. Duque de
Av. Duque de
o dos eixos Caxias
CaxiaslRua SBo
das ruas
Jo30
Explanada Rua SBo Joio
Silva
Rua Cel. Flaminio A direita
Jardim e
Av. Duque - ~ u Ddcio
a
A esquerda
de Caxias Fonseca

IN~CIO

T~RMINO

OBS.

Rua SBo JoSo

Rua Cel. Flaminio
a
Rua DBcio

Fonseca
Rua da
Esperanp

ANEXO 04 - MAPA DO BAlRRO ROC AS^^

SANTOS RElS

PRAIA DO ME10

32

Fonte: SEMURB - elaborado corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.
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I ANEXO 05 I

PETR~POLIS
DADOS GERAlS
BAIRRO: PETR~POLIS
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:

AREA: 77,73ha
LOCALIDADE: CIRO~NDIA
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIMITROFES
- NORTE: ROCAS, PRAIA DO ME10
SUL: TIROL
LESTE: ARElA PRETA, MAE LUlZA
OESTE: CIDADE ALTA, RlBElRA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIRECAO
1NlCl0

(EtXO

IMAGINARD)
Cruzam Av Deodoro da

SENTIDO

T~RMINO

OBS.

Av Deodoro
Rua Gen Cordeiro de
da Fonsecal
Farias
Rua Gal.
Cordeiro Farias
Av. Nilo Pewnha
Rua Gal. Cordeiro A direita
de Farias
Av. Nilo Pewnha A esquerda
Av. GetlZtio Vargas
Av. Getolio Vargas A direita
Rua Des. Dianisio
Fonseca
Filgueira
Rua Des.
A direita
Rua Cel Joaquim Manoel
Dionisio Filgueira
Rua Cel. Joaquim A esquerda
Rua Ted10 Brand20
Manoel
Rua Teofilo
A direiia
Rua Tuiuti
Brandio
Rua Tuiuti
A esquerda
Rua Des. Benicio Filho
Rua Des. Benlcio A direita
Cerca do IBGE
Cerca
Filho
delimit

ento dos
eixos da
rua
Mossor6
e Av.
Deodoro
da

Fonseca

a0
Parqu
e das

Dunas .

Cerca do IBGE
Rua MipibO
Av. Hermes da

A direita
A esquerda
A esquerda

Rua MipibQ
Av. Hermes da Fonseca
Rua Mossold

Fonseca
Rua Mossoro

A direita

Ponto lnicial

-

ANEXO 06 MAPA DO BAIRRO P E T R ~ P O L I S ~ ~

PRAIA 0 0 ME10

CIDADE ALTA i

;"'

y
&
o
b>
-

TIROL

33 Fonte:
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SEMURB - elaborado corn base no map pubiicado no DOE de 07/09/94.
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I ANEXO 07 1

RIBEIRA
DADOS GERAIS
BAIRRO: RlBElRA
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 60,50 ha
LOCALIDADE: CANTO DO MANGUE, MARUlM
REG1AO ADMINlSTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: ROCAS
SUL: CIOADE ALTA
LESTE: ROCAS, PETR~POLIS
OESTE: RIO POTENGI

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
DlRECAO
(EIXO
IMAGINARIO)
Encontro dos Escadaria da
Eixos da
Pedra do
Escadaria da Rosdrio
Pedra do
Roshrioea MargemdoRio
Av. do
Potenai
Contorno
Rua Sio Joao
IN/CIO

Av. Duque de
Caxias
Rua Explanada
Silva Jardim
Rua Felinto
Elizio

SENTIDO

T~RMINO

Escadaria da

Margem do Rio
Potengi
Pedra do
RosAriol Margem
do Rio Potengi
Adireita
Rua Sao Jo3o

A direita
A direita
A esquerda
A direita

Rua Gal.
A esquerda
Cordeiro de
Farias
Av. Deodoro da A direita
Fonseca
Rua Juvino
A direita
Barreto
Av. do Contorno A esquerda

Av. Duque de
Caxias
Rua Explanada
Silva Jardim
Rua FeIinto
Elrzio
Rua Gal.
Cordeim de
Fatias
Av. Deodoro da
Fonseca
Rua Juvino
Barreto
Av. de Contorno

Ponto lnicial

08s.

Alinhamento de
Eixo da Rua
S3o Jo%o

ANEXO 08

- MAPA DO BAIRRO RIBEIRA~~
REIS
ROCAS

' Fante: SEMURB - elaborado corn base no mapa publicado no DOE de 07109194.
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ALECRIM

1

ANEXO 09

DADOS GERAIS
BAIRRO: ALECRIM
LEI OU DECRETO DE CRIA~AO:
AREA: 309,37 ha
LOCALIDADE: BALDO, GUARITA.
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTA
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: RIO POTENGI, CIDADE ALTA.
SUL: LAGOA NOVA, DIX-SEPT ROSADO.
LESTE: BARRO VERMELHO, LAGOA SECA
OESTE: QUINTAS

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DlRECAO
IN~CIO
(EIXO
IMAGINARIO)
Encontro do Margem da Rio
alinhamento Potengi
do Eixo da
Rua

SENTIDO

Margem do Rio

Riacho do Baldo

Potengil Riacho
do Batdo

A direita
Rua Olinto Meira A direita
Riacho do Baldo

Vereador
Pereira Pinto
corn a
Av. Alexandrino
margem do de Alencar.
Rio Potengi
Rua Jaguarari

T~RMINO

Rua Olinto Meira

A esquerda

Av. Alexandrino de
Alencar
Rua Jaguarari

A direita

Av. Bemardo Vieira

Av, Bernardo
Vieira
Via Fbrrea

A diraita

Via FBrrea

A direita

Rua Vereador
Pereira Pinto

A esquerda

Rua Vereador
Pereira Pinto
Ponto inicial

OBS.

ANEXO 10

- MAPA DO BAIRRO ALECRIM
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LAGOA NOVA

ANEX011

DADOS GERAIS
BAIRRO: LAGOA NOVA
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 766,16 ha
LOCALIDADE: MORRO BRANCO
REEIAO ADMINISTRATIVA: SUL
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: ALECRIM, LAGOA SECA, TIROL
SUL: CAPIM MACIO, CANDELARIA
LESTE: NOVA DESCOBERTA, PARQUE DAS DUNAS.
OESTE: CANDELARIA, CIDADE DA ESPERANCA, NOSSA
SENHORA DE NAZARE, DIX-SEPT ROSADO
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

INICIO

DIREGAO

(EIXO
IMAGINARIO)
Cruzamento Rua dos
dos Eixos da Potiguares

Rua Libania
Galvao
Pereira e
Rua dos
Potiguares

Rua Presidente

SENTI DO

TERMINO

08s.

Rua dos
Rua Presidente
Potiguaresl Rua Gonplves
Presidente
Gonwlves
A direita
Av. Bernardo Vieira

GotI~alves
Av. Bemardo
Vieira
Av. Xavier da
Silveira
Rua Padre
Germano
Rua Norton
Chaves
Rua Djalma
Maranhao

A direita
A direita
A esquerda
A esquerda

A direita

Av. Xavier da
Sitveira
Rua Padre
Germano
Rua Norton Chaves

Rua Djalma

MaranhZio

Av. de Contorno do
Campus
Universitdrio
Av. de Contorno A esquerda
Av. dos Ger3nios
Alinhame
do Campus
nto do
Universitdrio
Eixo da
Av. dos
-Ge&nios
Av. dos Geranios A esquerda
BR-101
BR-101
A direita
Av. Libania Galvao
Pereira
Av. Libgnia
A esquerda
Ponto inicial
Galvao Pereira

1

ANEXO 12

DIXSEPT

- MAPA DO BAIRRO LAGOA NOVA

'.

OSSA SENHORA

DESCOBERTA

CAPlM MAClO
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DUNAS

DADOS GERAIS
BAIRRO: QUINTAS
LEI OW DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 212,47 ha
LOCALIDADE: JAPAO, GUARITA.
REGlAO ADM INISTRATIVA: OESTE
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: RIO POTENGI
SUL: DIX-SEPT ROSADO, BOM PASTOR
LESTE: ALECRIM
OESTE: NORDESTE
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIREGAO
INIC~O(ElXO
IMAGINARIO)
Encontro do Margem do
Alinhamento Rio Potengi
do Eixo da
Travessa
Potengi corn
a Margem Rua Vereador
do Rio
pereira Pinto
Potengi
Via Ferrea
Av. Ant6nio
Basilio
Rua Manoel
Miranda
Rua
Aristdfanes
Femandes
Rua Napole30
Laureano
Rua Assis
Brasil
Via Ferrea
Travessa
Potengi

SENTIDO
Margem do Rio
Potengil Rua
Vereador Pereira
Pinto

TERMINO
Rua Vereador
Pereira Pinto

A direita

Via F4rrea

A direita

Av. Ant6n io
Basilio
Rua Manoel
Miranda
Rua Aristdfanes
Fernandes
Rua Mapoleao
Laureano

A direita
A esquerda
A direita
A direita

Rua Assis Brasil

A esquerda

Via FBrrea

A esquerda
A direita

Travessa Potengi
Ponto lnicial

OBS.

Alinhamento
do Eixo da
Rua
Vereador
Pereira Pinto

-

ANEXO 14 MAPA 00 BAIRRO QUINTAS

2

-

>

RIO POTENGI

B. MORDESTE

BOM PASTOR
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CIDADE ALTA

AND015

DADOS GERAIS
BAIRRO: CIDADE ALTA
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
_AREA: 94,lO ha
LOCALIDADE: PASSOS DA PATRIA, BALD0
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: RlBElRA
SUL: ALECRIM
LESTE: PETROPOLIS, TIROL
OESTE: RIO POTENGI

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO
IN~CIO

DIREGAO
(EIXO

IMAGINARIO)

Encontro do Margem do Rio
Potengi
Eixo do
Riacho do
Baldo corn a
Margem do
Rio Potengi

SENTIDO

Riacho do
Baldo

OBS.

Margem do
Escadaria da Pedra
Rio Potengil do Rosario
Alinhamento
do Eixo da
Escadaria da
Pedra do
RosArio
A direita

Escadaria da
Pedra do
Ros&-io
Av. do
A esquerda
Contorno
Rua Juvino
A esquerda
Barreto
Av. Deodoro da A direita
Fonseca
Rua Jose de
Alencar

T~RMINO

Av. do Contorno
Rua Juvino Barreto
Av. Deodoro da
Fanseca
Rua Jose de Alencar

A esquerda

Riacho do Baldo

A direita

Ponto lnicial

Atraves da
P r a p da
Tauapiranga

ANEXO 16

- MAPA DO BA1RRO CIDADE ALTA

''Fante: SEMURB - elaborado corn base no mapa publicado no DOE de 07/09/94.
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IANEXO 17

TIROL

DADOS GERAlS
BAIRRO: TIROL
LEI OU DECRETO DE CRIA~AO:
AREA: 366,76ha
LOCALIDADE: VILA SAO JOSE, MORRO BRANCO
REGIAO ADMINISTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIMITROFES
- NORE: PETROPOLIS
SUL: NOVA DESCOBERTA, LAGOA NOVA
LESTE: PARQUE DAS DUNAS
OESTE: MGOA SECA, ALECRIM e CIOADE ALTA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAtRRO

DIREGAO
(EIXO
IMAGINARIO)
Rua Des. Reguto
Tinoco

INICIO
Cruzarnento
dos Eixos
das was.
Alberto
Maranhio,
Des. R6gulo
Tinoco.

Rua Des. Regulo
Tinom

SENTIDO

Rua Alberto
Maranhgol
Av. Juvenal
Lamartine
Rua Jose
de Atencar

T~RMINO

Av. Juvenal
Lamartine

Rua Jose de
Alencar

OBS.
Av. Juvenal
Lamartine
(Beira
Canal)
Atraves da
Passarela
sobre o
Riacho do
Batdo e a

-

Praw

Tauapiranga
Rua Jose de
Alencar
Av. Deodoro da
Fonseca
Rua Mossor6

Av. Hermes da
Fonseca
Rua MipiblS

Em frente

A direita

Av. Deodom da
Fonseca
Rua Mossor6

A direita

Av. Hermes da
Fonseca
A esquerda Rua Mipib~

A direita

Cerca do IBGE

C e m do IBGE

A direita

Av. Bernardo
Vieira
Rua Rornualdo
Galvio

A direita

Av. Bernardo
Vieira
Rua Romualdo
Galvao
Rua Joaquim
Fagundes

A direita

A cerca
delimita o
Parque das
Dunas

1

Rua Joaquim
Fa~undes
Av. Radrigues
Alves
Rua Alberto
Maranhao

A direita

Alves
Rua Alberto
Maranhso
esquerda Ponto lnicial

A esquerda
A

Av. Rodrigues

ANEXO f 8

- MAPA DO BAIRRO TIROL'^

PARQUE DAS
DUNAS

BARRO

LAGOA
SECA

.
r;

PARQUE
DAS DUNAS

-

LAGOA
NOVA

NOVA
DESCOBERTA
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MAE LUlZA

ANEXO 19

DADOS GERAIS
BAIRRO: MAE LUlZA
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 96,93ha
LOCALIDADE: APARECIDA
REG1A 0 ADMINISTRATIVA: LESTE
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: ARElA PRETA, OCEANO A T ~ ~ T I C O
SUL: PARQUE DAS DUNAS
LESTE: OCEANO A T ~ ~ T I C O
OESTE: PARQUE DAS DUNAS
PERCURSOS DOS LIMITES DO BAIRRO
T

IN~CIO

DIRECAU
(EIXO
IMAGINARIO)
Rua Des.
Benicio Filho

Encontro da
Cerca do
IBGE corn
Eixo da Rua Rua Tuiuti
Des. Benicio
Filho.
Travessa Te6filo
Brandio
Rua Guanabara
Escadaria
POblica
Orla Maritima

Cerca do IBDF

-

SENTIDO

T~RMINO

OBS.

Rua Des. Benlcio Rua Tuiutf
Filhol
R. Tuiuti
Travessa Teirfilo
A esquerda
Brandao

A direita

Rua Guanabara

A direita
A esquerda

Escadaria PQblica
Orla Maritima

A direita

Cerca do IBGE

A clireita

Atinhame
nto do
eixo da
cerca

Ponto inicial

1

ANEXO 20

- MAPA DO BAIRRO MAE L U [ Z A ~

ARElA PRETA

TIROL

'

'

PARQUE DAS DUNAS

PARQUE DAS DUNAS
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1 ANEXO21 1

CIDADE DA ESPERANCA
DADOS GERAIS
BAIRRO: CIDADE DA ESPERANCA
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 182,90 ha
LOCAL1DADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: OESTE
BAIRROS LIMITROFES
- NORTE: NOSSA SENHORA DE NAZARE
SUL: CANDE~RIA,CIDADE NOVA
LESTE: LAGOA NOVA, CANDELARIA
OESTE: FELIPE CAMAWO

PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIREGAO
(EIXO
IMAGINARIO)
Encontro dos Via F&ma
Eixos da Av.
Perimetral
SuleVia
Av.Cap.Mor
IN~CIO

Ferrea

Gouveia
Rua dos
Potiguares
Rua da
Floresta *
Rua Adolfo

SENTIDO

TERMINO

Via FBrrea- Av.
Cap. Mor
Gouveia
A direita

Av. Capiao Mor

A direita

Rua da Floresta *

A direita

Rua Adolfo Gordo

A esquerda

Av. Perirnetral Sul

A direita

Ponto lnicial

Gouveia

* afual

Rua
Francisco
Rua dos Potiguares Varela

Gordo

Av. Perimetral
Sul

OBS.

ANEXO 22

- MAPA DO BAtRRO CIDADE DA ESPERANFA"

NOSSA SENHORA

NOVA
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NORDESTE

ANEXO23

DADOS GERAIS
BAIRRO: NORDESTE
LEI OU DECRETO DE CRIAGAO:
AREA: 233,23ha
LOCAL1DADE:
REGlHO ADMINISTRATIVA: OESTE
BAIRROS LIM~TROFES- NORTE: RIO POTENEI
SUL: BOM PASTOR
LESTE: QUINTAS
OESTE: RIO POTEMGI
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIRECAO
IN~CIO

(EIXO

IMAGINARIO)

SENTIDO

-

T~RMINO

Encontro do Rio Potengi
Rio Potengi
Travessa Potengi
alinhamento
alinhamento do
do Eixo da
Eixo da
Rua Percival
Travessa
Caldas corn
Potengi
a Margern do Travessa Poten~i A direita
Via Fkrrea
Rio Potengi Via Ferrea
A esquerda
Rua Assis Brasil
Rua Assis Brasil A direita
Rua NapoleHo
Laureano
Rua Napoleso
A direita
Rua Percival
Laureano
Caldas
Ponto lnicial
Rua Percival
A direita
Caldas

OBS.

1

ANEXO 24

- MAPA DO BAIRRO NORDESTE~
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I ANEXO 25 1

FELIPE C A M A ~ O
DADOS GERAIS

BAIRRO: FELIPE C A M A ~ O
LEI OU DECRETO DE CRIACAO:
AREA: 663,40 ha
LOCALIDADE: PElXE BOI, KM 6, BAlXA DO SAGUIN, BARRElROS
REGIAO ADMINISTRATIVA: OESTE
BAIRROS LIMCTROFES
- NORTE: BOM PASTOR
SUL: GUARAPES
LESTE: CIDADE DA ESPERANGA, CIDADE NOVA.
OESTE: MUNICIP~O
DE SHO GONCALO DO AMARANTE

PERCURSOS DOS LIMITES DO BAIRRO

DIRECAO

INCCIO

(EIXO
IMAGINARIO)
Encontra do
Limites de
Alin hamento Municlpios Natal
do Eixo da
Sao Gonqalo do
Rua Peixe Boi Arnarante
corn o limite
do Municipio
de Natal Sio
Gonqlo do
Av. Cap. Mor
Amarante
Gouveia
Via FBrrea

-

Travessa Santa
Isabel
Rua Projetada
Rua Peixe Boi

SENTIDO

-

T~RMINO

Limites de
Av. Cap. Mot
Municipios
Gouveia
Natal Sao
Gonplo do
Amarante- Av.
Cap. Mor Gouveia
*
A direita
Via Ferrea

-

A direita
A direita

Travessa
Santa Isabel
Rua Projetada

A esquerda
A direita

Rua Peixe Boi
Ponto inicial

OBS.

* Alinhamento do
Eixo da
Av. Cap.
Mor
Gouveia

ANEXO 26

- MAPA DO BAIRRO FELIPE C A M A R A O ~ ~

BOM PASTOR

GUARAPES

CIDADE NOVA
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DADOS GERAIS
BAIRRO: POTENGI
LEI OU DECRETO DE CRlACAO:
AREA: 824,31ha
LOCAL1DADE:
REGIAO ADMINISTRATIVA: NORTE
BAIRROS LIMITROFES
- NORTE: NOSSA SENHORA DA APRESEN-TACAO,
LAGOA AZUL
SUL: SALlNAS
LESTE: I G A P ~
OESTE: PAJUCARA, REDINHA
PERCURSOS DOS LlMlTES DO BAIRRO

DIREGAO
IN~CIO
(EIXO
SENTIDO
IMAGIMARIO)
Encontro das Av. das
Av. AcaralLl
mas Irm6
Fronteiras
Via Ferrea
Vitbria corn a Via FBrrea
A esquerda
Av. Acarao 8 Rua
Av. das
Votuporanga
Fronteiras
Av. Gov.
Ant6nio de
Melo e Souza
Rio Jaguaribe A direita

Limite do
Conjunto
Potengi
Via F h e a

A direita
A esquerda

Rua Prof. Paulo A direita
Nobre
Rua Joao
A direita
Medeiros Filho
Av. Acarau

T~RMINO

Via F6ma

OBS.
Eixo do
muro

Rua Votuporanga
Av. Gov. Ant8nio de
Melo e Souza

timite

Rio Jaguaribe
Limite do Conjunto
Potengi
Via FBrrea
Rua Prof. Paulo
Nobre
Rua Jo%o Medeiros
FilRo
Av. Acarafr

A

ANEXO 28

- MAPA DO BAIRRO POTENGI~~
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LEI PROMULGADA NO- 151. DE 26 DE MARC0 DE 1 9 9 8 . ~ ~

Denornina Bairro Pianalto o atual
loteamento Reforma, localizado na
Zona Sul da Cidade de Natal e da
outras providencias.

0 Presidente da Cimara Municipal do Natal, no uso de suas atribuifles que
Ihe s%o conferidas, de acordo corn o Art. 22, inciso XVI, da Lei Org3nic.a do
Municipio de Natal, promulga a seguinte Lei:
Art. 12 - Fica denominado Bairro Planalto, o atual loteamento Reforma,
locafizado na Zona Sul da Cidade de Natal.
Art. 2 g - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaq80, revogadas
as disposiqBes em contrario.
Sala das Sessces, em Natal, 26 de m a r p de 1998.

Paulo Freire - Presidente
Edivan Martins - Primeiro SecretArio
Dicson Nasser - Segundo Secretario

45

Publicada no DOE de 28.03.98.

MAPA DO BAIRRO PLANALTO 47148

ClDADE
NOVA
GUARAPES

SEMURB a partir dos limi'tes definidos no twcto da Lei. 0 bairro d t M 1 da
div4Godo bairro GUARAPES em:GUARAPES e PLANALTO.
4g h a : 50 1.7 1ha.

47 Mapa elaborado pela

DECRETO NO 2.236, DE 19 DE JULHO DE 197gM.
Declara "non edificandi" os Irndveis que especifica, e dB outras
providgncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, no uso de suas atribuifles legais, e corn fundamento no
Art. 20, do DecreteLei nQ3.365, de 21 de junho de 1945, alterado pela Lei nE 2.788, de 21 de maio
de 1956, combinado corn o art. 28, inciso IV, da Lei nO- 3.846, de 07 de agosto de 1970 (Lei de
OrganizaHo dos Municipios).
DECRETA:
Art. 10 - Ficam declarados "non edificandi" os terrenos, a margem da rodovia Natal - Ponta
Negra, a seguir discriminados:
41 (quamnta e urn) lotes, situados no lotearnento Parque Sao Francisco, de n*
a)
264 a 305, formando uma Area corn os seguintes limites e confrontaq6es:
Norte - corn a Rua Alagoas
Sul - corn o Sr. Fernando Pedroza
Leste corn a Rodovia Natal Ponta Negra.
Oeste - corn a Rua Projetada

-

-

b) 26 (vinte e seis) lotes, situados no lotearnento de Pedroza Irrnsos e Cia., de np 64 a 68
e 89 a 109, formando uma Area corn os seguintes limites e confrontafles:

Norte - Francisco Porto dos Santos
Sul Rua Projetada
Leste - Rua Projetada
Oeste Rodovia Natal Ponta Negra

-

-

-

Art. P - Fica o Procurador Geral do Municlpio autorizado a promover a presente
desapropria~ao, amigavel ou judicialmente, inclusive a assinar a escritura p6blica de
desapropriaHo em nome da Prefeitura Municipal do Natal.
Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as disposi~aes
em contrdrio.

Paihcio Felipe Camaao, em Natal, 19 de julho de 1979.
Jose Agripino Maia
PREFEITO

49~blicado
no DOE do 26/07/1979.

DECRETO NP 5.278. DE 15 DE MARC0 DE 1994''.
Dedara "non edificandi" a Area de terreno que especifica, e dA
outras provid8ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, no uso ds suas atribuims iegais e diante da irnpomncia
vital da principal area de alimenta@o do aqulfero DunaslBarreiras que abasteoe este rnunicipio.
DECRETA:

-

Art. 12 Fica considerada 'non edifcandr a Area definida no croqui anexo, que B parte
integrante deste Decreto, corn as seguintes confrontafles:
Ao Norte - corn a Avenida da Integraqao, Rua da Floresta, Rua Francisco Varela, Avenida
Perimetral Sul e Rua S8o Geraldo;
Ao Sul corn a Avenida dos Xavantes e Avenida Abreu e Lima e Rua Beta Vista;
Ao Leste - corn a Rua EstefAnia Dias de Melo e Rua Engenheiro OctAvio Tavares e Rua
dos Potiguares.
A Oeste - corn a Avenida Abreu e Lima, Rua SBo Bernardo, Avenida Leste, Avenida
Central e Rua Adolfo Gordo.

-

Art. 2 - Excetua-se do dispositivo anterior a Area alcanqada pela obra de prolongamento
da Avenida Prudente de Morais.
Art. 3- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo, revagadas as disposiNes
em contrdrio.
PalAcio Felipe Camaho, em Natal, 15 de m a w de 1994.
Ado cia Fons4ca finbco Filho
PREFEITO

5 0 ~ l i c a dno
o DOE de 16/03/94.

LEI NP 5.060. DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998~'.
lnstitui a obrigatoriedade da instalago de caixas receptadoras em
resid4ncias, condominios e pr4dios de qualquer natureza e dB outras
providencias.

A PREFElTA MUNICIPAL DE NATAL,
Fatp saber que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. l e Fica institulda a obrigatoriedade do uso de calxas receptoras de correspondencias
em todas as residbncias, condominios e prkdios de quatquer natureza no Brnbito do Municipio do
Natal.
Art. 2e - 0 s projetos de construMo ou reforma submetidos A aprovaHo dos drgaos
municipais deverZo conter detalhamento de coloca@o das caixas receptoras de correspond~ncias
institufdas por esta Lei.
Art. S Nenhum imdvel poderA receber o respective "HABITE-SE" sem a instala$io da
caixa receptora de currespondQncia.
Art. # - A instalaqao e uso das caixas receptoras de correspond8ncia aos imdveis
edificados anteriorrnente A vigencia desta Lei, serd instituido no p m o de at4 02 (dois) anos para
adaptaqio As exigencias nela contida.
Art. I As caixas receptoras de correspond&ncia deverao ser instaladas em local
acessivel ao profissional que a distribui, preferencialmente no Iado extemo do mum, portdes ou
grades dos irndveis e deverSo dispor de entrada ou abertura de tamanho suficiente admissao da
wrresponddncia.
Art. C 0s edificios residenciais, mmerciais, industriais ou profissionais w m mais de urn
pavimento, estabelecimentos bandrios, repartiqdes poblicas de qualquer natureza, hot& e
sirnilares, hospitais, entidades, associa~6esou outros imdveis que, por suas caracteristicas,
abriguem ou atendam & cotetividade, poderao optar pela instalaMo de uma linica caixa receptora
de correspondkncia.
Art. P 0 Poder Executive Municipal regularmentad esta Lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da sua publicaHo.
Art. P Esta Lei entrar4 em vigor na data de sua publicap%o,revogadas as disposi@es
em contrdrio.

-

-

-

-

Palacio Felipe CamaHo, em Natal, 11 de novembro de 1998.

Wilma Maria de Faria Meira
PREFElTA

S1~ublicada
no DOE de 12111/98.

LEI No.4.100. DE 19 DE JUNHO DE 1992.
Disp6e sobre o Cddigo do ME10 AMBIENTE do
Municipio do Natal.

0 Prefeito Municipal do Natal
Fago saber que a Camara Municipal agrovou e eu sanciono a seguinte Lei:
LNRO 1
Parte Geral
Disposieo Preliminar

-

Art. to Este Cbdigo regula os deveres, direitos e obrigapBes de ordem poblica e privada
csoncernentes ao meio ambiente e aos recursos naturais no grnbito municipal.
T~TULOC~NICO
DA POL~TICAAMBIENTAL DO MUNIC/PIO DO NATAL
C A P ~ U L OI
Dos Prlnctpios Fundamentals
Art. 2O- Para elabora@o, implementago e acornpanhamento critiw da polltica arnbiental
do Municipio, s e ~ obsetvados
o
os segulntes principios fundamentais:
I multidisciplinaridade no trato das questbs ambientais;
II participaflo comuniaria;
Ill compatibiliza@o m m as polfticas ambientais nacional e estadual;
IV unidade na polltica e na sua gesGo, sem prejuizo da descentralizaqSo de afles;
V compatibiliza@o entre as politicas setoriais e demais a@es de govemo;
VI continuidade, no tempo e no espaqo, das ams basicas de gesGo ambiental;
VII - informaeo e divulga@o obrigatdria e permanente de dados e condifles ambientais.

-

C A P ~ ~ J LIIO
Dos objetivos e das Diretrizes
3 O - A politica ambiental do Municipio tern por objetivos possibilitar:
I o estimulo cultural adoHo de habitos, costumes, posturas e prdticas sociais e
econbmicas n i o prejudiciais ao meio ambiente;
II - a adequaHo das atividades sdcio-econbrnicas urbanas as irnposifles do equilibria
ambiental e dos ecossistemas naturais onde se inserem;
111 a preservaflo e conservaMo dos rewrsos naturais renoAveis , seu manejo
equilibrado e a utilizaflo econbmica, racional e criteriosa dos n%orenovAveis:
IV o cornprometimento tdcnico e funcional de produtos alimentlcios, medicinais, de bens
materiais e insumos em geral, bem mmo espaws edificados corn as preocupaMes ecol6gim
ambientais e de saOde;
V a utiliza@o adequada do espam territorial e dos recursos hidricos destinados para
fins urbanas, mediante uma criteriosa defini~iode usa e ocupa@o, norrnas de projetos,
implantafio, oonstrugo e tknicas ecoldgicas de manejo, conservaHo e presetvaq%o,bem como
de tratarnento e disposiqSro final de reslduos e efluentes de qualquer nature-.
VI a garantia de crescentes niveis de saClde ambiental das coletividades Rumanas e dos
indivlduos, inclusive atraves do provimento de infraestrutura sanitaria e de wndiqhs de
salubridads das edificafles, vias e logradouros pQbliws.
Parslgrafo llnico 0 desenvolvimento serd conciliado m m a prote@o ao meio ambiente,
obedecidos os seguintes requisites:
I presenra@o e restaum@o dos processes ecolbgicos essenciais;

Art.

-

-

-

-

-

-

-

VI identicar, criar e administrar unidades de cansewaflo e outras areas protegidas
para a protefio de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genbticos e outros
bens e interesses ecolbgicos, estabelecendo normas a serem observadas nestas areas;
V11 recuperar e manter a vegeta~soem Breas urbanas, corn promoHo de ampla
arborizagio, inclusive frutiferas, dos logradouros pdblicos;
Vlll distribuir equilibradamente a urbanizaMo em seu territdrio, ordenando o espaqo
territorial de forma a constituir paisagens biologicamente equilibradas;
IX - infomar sistematicamente e garantir o amplo acesso da comunidade As informaq6es
sobre fontes e causas da polui@o e degradago ambiental e informar sistematicamente Sr
populaHo a qualidade do meio ambiente, os niveis de poIuiHo, a presenga de subsancias
potencialmente danosas salide nos alimentos, Agua, ar e solo e as situa-s
de risws de
acidentes;
X preservar a boa qualidade do ar, promovendo, inclusive, os meios para a recuperagSo
das Areas poluidas;
XI
realizar levantamento e diagndstico das condims ambientais do Municlpio,
objetivando o controle e pmvenao da degradaflo em todas as suas formas, impedindo impactos
ambientais que ponham em risco o meio ambiente natural, do trabalho, construido elou
transformado pelo homem;
XI1 estabelecer diretrizes especificas para a prote~aode mananciais hidricos, atraves de
planos de uso e ocupa@o de Areas de drenagem de bacias e sub-bacias hidrogdficas;
Xlll
estabetecer nonas e padr6es de qualidads ambiental e para aferi@o e
monitoramento dos nlveis de polui@o e contamina@o do solo, atmosf&rica, hidrica e accstica,
dentre outros;
XIV estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos arnbientais;
XV
fixar normas de automonitoramento, padr6es de emissZlo e condi~8esde
lanpmento para reslduos e efluentes de qualquer natureza;
XVI promover a educaHo ambiental em todos os niveis de ensino, inclusive a educaHo
da comunidade, objetivando sua participaMo ativa na defesa do meio ambiente;
XVll incentivar o desenvolvimento, a produ@o de equipamentos e a criaflo, a b s o e o e
difusao de tecnologias compatlveis corn a rnelhoria da qualidade ambiental;
XVlll garantir a participaMo cornunitaria no planejamento, execuflo e vigitancia de
atividades que visem h protep%o,recupera@o ou melhoria da qualidade ambiental;
XIX avaliar nlveis de saode ambiental, promovendo pesquisas, investigapaes, estudos e
outras medidas necess8rias;
XX - incentivar, colaborar e participar de planos e a ~ 6 e sde interesse ambiental em nfvel
federal, estadual e municipal;
XXI - executar outras medidas consideradas essenciais A conquista e rnanutenHo de
melhores niveis de qualidade arnbiental.
Art. 8 O Constituem instrumentos da Politica Ambiental do Municlpio:
I - o estabelecimento de padfies de qualidads ambiental;
1
I o zoneamento ambiental;
111 os incentives A aquisi@o e A instala@o de equipamentos e A cria@o ou A absorFfio
de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
IV a cria@o de espagos territoriais especialmente tutelados pelo Poder Poblico Estadual
e Municipal, tais como Area de proteMo ambiental, de relevante interesse ecolbgico e resewas
extrativistas;
V a prote@o de Areas de preservafio pennanente;
VI as penalidades disciplnares ou compensatdrias ao nao cumprimento das medidas
necesdrias A preservaGo ou a corre@o da degradaqio ambiental;
V11- o tombamento de bens;
Vlll a garantia da prestaMo de informafles relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o
Poder Pdblico a produzi-las, quando inexistentes;
IX - o Cadastro Tbcnico Municipal de atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras dos Recursos Ambientais.
Art. go No desempenho de suas competencias mnstitucionais e legais relacionadas
corn o meio ambiente, o Municlpio observard o disposto nos artigos 22, 23, 24 e 30 da
Constitui@o Federal, tendo em vista a atuaqio harmdnica e integrada corn a Unigo e o Estado,
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conforms estabeleoe o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938181, corn a redaqao
dada pela Lei 7.804189, Art. 6O.)
5 lo0 Municipio firma& acordos e conv6nios de colabora@o corn a Uniao, o Estado e
respectivos brggos ambientais, corn a finalidade de prevenir a superposiHo de a@es
adrninistrativas e de desembolso de rewrsos financeiros.
5 P Em caso de conflito de normas e diretrizes de a m b i federal, estadual e municipal
a respeito da politica ambientat e dos recursos naturais, prevalecerio sempre as disposi~besde
natureza mais restritiva.

-

LlVRO II
Parte Especial
T~TULOI
DA TUTELA DO ME10 AMBIENTE
CAP~TULOI
Da ProteMo do Melo Ambtente
Art. 10 - 0 rneio ambiente B patrimdnio cornurn da coletivldade, bem de uso comum do
povo, e sua prote@o B dever do Municipio e de todas as pessoas e entidades que, para tanto, no
uso da propriedade, no manejo dos meios de produao e no exercicio de atividades, deverao
respeitar as limitap6es administrativas e demais determinap6es estabelecidas gelo Poder Poblico,
corn vistas a assegurar urn ambiente sadio e ewlogicamente equilibrado, para as presentes e
futuras geraqzles.
Art. 11 0 Municipio, atravks da FundaGo do Meio Ambiente do Natal ECO-NATAL,
adotad todas as medidas legais e administrativas necessdrias proteHo do meio ambient9 e ii
preven@o da degradaqio arnbiental, de qualquer origem e natureza.
Q lo
Para os efeitos do disposto neste artigo, a ECO-NATAL:
I proporh e executad, direta ou indiretamente a polftica Ambiental do Municipio;
II m r d e n a r i a w s e executara planos, programas, projetos e atividades de prote@o
ambiental;
tll - estabeleceh as diretrizes de proteMo ambiental para as atividades que interfiram ou
possam interferir na qualidade do meio ambiente;
IV identificad, implanta& e administrara unidades de conserva@o e outras Streas
protegidas, visando A proteqio de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos
genetiws e outros bens e interesses ewlogicos, estabelecendo as normas a serem observadas
nestas Areas;
V coordenara, em consonincia corn as atribui~besde o u h s orgios e entidades da
Administmflo local, estadual e federal, urn programa de gerenciamento do patrirnbnio genhtico
visando presenrar a sua diversidade e integridade e fiscalizar as entidades dedicadas A pesquisa
e manipulaq~ode material gendtim.
VI estabelecerA diretrizes especificas para a protqBo d m mananciais e partidpar4 da
elaboraHo de planos de ocupago de areas de drenagem de bacias hidrograficas;
VII participard do macrozoneamento do Municipio e de o u h s atividades de uso e
ocupaqgo do solo;
Vlll - aprovad e fiscalizad a implantaMo de distritos, setores e instala~aespara fins
industriais e parcelamentos de qualquer natureza, bem wmo quaisquer atividades que utilizem
rewrsos ambientais renovaveis e n8o renovaveis;
IX
prornoveri rnedidas adequadas A preservaqio do patrimBnio arquitethnico,
urbanistico, paisagistico, histdrico, cultural, arqueoldgiw e espeleolbgico;
X - exercera a vigilancia ambiental e o poder de policia;
XI estabelecerA normas e padr6es de qualidade arnbiental, inclusive fixando padr6es de
emissao e condi@es de lanpmento e disposi@io
para residuos, rejeitos e efluentes de qualquer
natureza;
XI1 estabelecerd normas relativarnente a reciclagern e reutilizago de materiais,
residuos, subprodutos e embalagens em geral resultantes diretamente de atividades de cahter
industrial, comercial e de presta@o de servips, em a@o conjunta corn a Secretaria Municipal de
Sadde;
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Xill imptantar8 sistemas de documentat$o e inforrnAtica, bem como os servivs de
estatlstica, carlografia bdsica e tematica e de editoraeo tbcnica relatives ao meio ambiente;
XIV promoveh a preven@o s o controle de indndios.
As atribuiws previstas neste artigo nao excluem outras necessdrias a proteCao
5
ambiental e see0 exercidas sem prejulzo das de outros drgaos ou entidades oornpetentes.
Art. 12 0 s pianos, pObliws ou privados, de uso de recursos naturais do Municlpio, bern
como os de uso, ocupa@o e parcelamento do solo, devem respeitar as necessidades do equilibria
ecoldgico e as diretrizes e normas de prote@o
i
ambiental.
Art. 13 0 s projetos de parcelamento do solo devergo estar aprovados pela ECONATAL, para efeito de instalago e IigaqAo de servipos de utilidade publica, bem como para
registro em Cartdrio de Registro de Imbveis.
Pardgrafo llnico O registro em Cartdrio de Regisb de tmdveis s6 podeta set realizado
apbs o julgamento pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Arnbiente
CONPIAM, dos recursos interpostos contra decisaes da ECO-NATAL, os quais dever3o ser
definitivamente julgados no prazo mAximo de sessenta dias a partir da data de sua interposiMo.

-

-

-

-
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Art 14
vedado o lanmmento no meio ambiente de qualquer forrna de matbria,
energia, subsancia ou mistura de subsancia, em qualquer estado fisico, prejudiciais ao ar
atmosf&rico, ao soto, ao subsolo, As Aguas, fauna e A flow, ou que possam tom4-lo:
I - imprbprio, nocivo ou ofensivo A sadde e/ou ao bemestar poblico;
II - danoso aos materiais, prejudicial ao uso, gozo e seguranw da propriedade, bem
como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.
Paragrab Dniw 0 ponto de lanwmento em cursos hidricus de qualquer efluente
origindrio de atividade utilizadora de recursos ambientais serd obrigatoriamente situado a
montante de capa
t@oi
de Agua do mesmo corpo d'dgua utilirado pel0 agente do lantpmento.
Art. 15 Ficam sob o controle da EGO-NATAL as atividades industriais, cornerciais, de
presta~gode serviqos e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou gossam produzir
aItera@o adversa As caracteristicas do meio ambiente.
Pardgrafo Gnico Ser& objeto de regulamentaq~oespecial as atividades de uso,
manipula@o, transporte, guarda e disposiHo final de material radioativo e irradiado, observada a
legislaeo federal.
Art. 16 - 0 s estabelecimentos e todos os responsAveis pelas atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras sao obrigados a implantar sisternas de tratarnento de efluentes e a
promover todas as dernais rnedidas necesdrias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e
danos decorrentes da poluiHo

-

-

-

CAPITULO
III
Do Saneamento Basico e Domiclliar
SECAO I
Disposi~BesGerais

-

Art. 17 A promopo de medidas de saneamento bgsico e domiciliar residencial,
cornercia1 e industrial, essenciais A protefio do meio ambiente, oonstitui obrigaeo estatal, da
coletividade e do indivlduo que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de
produflo e no exercfcio de atividade, ficam obrigados a cumprir determinaq8es legais,
regutamentares e as recomendaqdes, vedaqdes s interdiqbes ditadas pelas autoridades
arnbientais, saniWas e outras cornpetentes.
Art. 18 Us serviws de saneamento bdsico, tais como os de abastecimento de Agua,
drenagem pluvial, coleta, tratarnento e disposiMo final de esgotos e de lixo, operados por 6rgBos
e entidades de qualquer natureza, esmo sujeitos ao controle do CONPLAM, sem prejulzo daquele
exercido por outros 6rgBos competentes, devendo observar o disposto nesta Lei e nas norrnas
t4cnicas estabelecidas pelo CONPLAM.

-

-

Parigrafo inico
A constru@o, reconstru@o, reforrna, ampliaHo e opera580 de
sistemas de saneamento basico dependem de prdvia aprovaeo dos respectivos projetos pelo
CONPIAM.

Art. 19 - 0 s brg%ose entidades responsdveis pelos usos das Aguas deverao adotar as
normas e os padr8es de qualidade estabelecidos pelo govemo federat.
Art. 20 0s 6rggos e entidades a que se refere o artigo anterior estgo obrigados a adotar
as medidas tdcnicas comtivas destinadas a sanar as falhas que impliquem inobservgncia das
normas e dos padrhs de quatidade das Aguas.
Art. 21 A ECO-NATAL rnanterd pdblico, sem prejuizo da responsabilidade dos drggos
setoriais, o registro ermanente de informa@es sobre a qualidade das Aguas.
Art. 22 - !I obriga@o do propriet4rio do imbvel a execuq30 de adequadas instatagBes
domiciliares de abastecimento, armmenamento, distribuiMo e esgotamento das Aguas, cabendo
ao usudrio do imdvel a necessdtia cx>nsewa@o.

-

-

SECAO 111
00s Esgotos Saniarios

-

Art. 23 0 s esgotos saniarios deverio ser coletados, tratados e receber destinago
adequada, de foma a se evitar contarninago ds quatquer natureza.
Art. 24 Nas zonas urbanas ser%oinstalados, pelo Poder POblico, diretamente ou em
regime de concessgo, sistemas adequadas de esgotarnento sanit6ria.
ParAgrafo Onim - Fica sujeita h aprovaqgo do CONPLAM a instalaqao de rede de esgotos
sem a correspondente esta~Bode tratamento, observados os crigrios de sadde ptjblica e
prote@o arnbiental previstos em Lei.
M.25
obrigatbria a existgncia de instalagies sanierias adequadas nas edificams e
a sua ligaqao A rede pQblicacotetora.
ParAgrafo trnico Quando n8o existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas
ficam sujeitas A aprovaMo da ECO-NATAL, sem prejuizo das de outros brgios, que fiscalizara a
sua sxew@o e manutengo, sendo vedado o lanqarnento de esgotos 'in natura"a du aberto ou
na rede de Aguas pluviais.

-

-

SEGAO IV
Dos Esgotos Industdais

-

Art. 26 Nao sera permitida a diluiqio de efluentes corn dguas n8o poluidas, tais como

Agua de abastecimento, Agua pluvial, 4gua de refrigera$io e 4gua do mar.
Art. 27 - 0 sisterna de lanqamento de despejos sed provido de dispositivos em pontos
adequados para rnedigo da qualidade do efluente.
Art. 28 No caso de lan~pmentode efluentes em sisterna pljblico de mleta e tratamento
de esgotos, a ECO-NATAL poderd exigir a apresentaHo de autorizaflo expressa da entidade
responsdvel pela opera@o do sisterna.
ParAgrafo lSnico - A entidade responsdvet pela opera@o do sistema de coleta de esgotos
passa a ser diretamente responsAvel pelo tratamento dos efluentes coletados e pelo atendimento
aos padr6es estabelscidos pelo CONPLAM.

-

SESAO v
Das condIq6es Ambtentais das EdiflcaMes

-

Art. 29 As edificafles deverio obedecer aos requisites sanitarios de higiene e
seguranp, indispensdveis
prote@o da saOde e ao bem-estar do cidadgo, a serem
estabelecidos nas normas t4cnicas municipais aprovadas pelo CONPLAM.

-

Art. 30 A ECGNATAL fixah norrnas para aprovaflo de projetos de edifica~bes
pQblicas e privadas, objetivando economia de energia el4trica para climatizaMo, iluminaeo
interna e aquecimento d'igua.
Art. 31 Sem prejuim das ticenps exigidas em lei, estao sujeitos A autorira@io do
CONPLAM os projetos de constru@o, reconstruMo, reforma e ampliaHo de sdificafles
destinados a:
I manipula@io,
industrializa@o, armazenagem e comercializat$o de produtos qulmicos
e fanacduticos;
II atividades que produzarn residuos de qualquer natureza, que possam contaminar
pessoas ou poluir o meio ambiente;
111 industria de qualquer natureza;
IV espetAculos ou divers&s pdblicas.
Art. 32 0s proprietArios e possuidores de edificafles fimm obrigados a executar as
obras determinadas pelas autoridades ambientais e sanitArias visando ao cumprimento das
norrnas vigentes.
Art. 33 0s necrot&rios, locais de velbrios, cemitbrios e crematdrios obedeceho As
normas ambientais e sanitarias aprovadas pelo CONPLAM, no que se refere a localiza@o,
consbupio,instala~aoe fundonamento, sem prejuizo de normas preconizadas pot outros brgios.

-

-

-

-

-

SE@O VI

Da Coleta, Transpork e DlsposiqBo final do Lixo e Residuos

-

Art. 34 A wleta, transporte, tratamento e disposi~sofinal do lixo processar-se-ao em
condifles que n%o tragam maleficios ou inmnvenientes A satlde, ao bem-estar e ao meio
ambiente.
Q loFica expressarnente proibido:
I disposi@o de lixo em vias poblicas, praps e outros locais inapropriados;
II a incinera@o e a disposi~gofinal de tixo a &u aberto;
111 a utilizaflo de lixo 'in natura" para aIirnentaMo e adubaflo organics;
IV o lanqamento de lixo ou residuos de qualquer natureza em agua de superficie ou
subterdinea, praias, manguezais, dunas, sistemas de drenagern de hguas pluviais, popos,
cacimbas e Areas erodidas.
obrigatdria a incineraHo do lixo hospitalar, bem como sua adequada coleta e
5 20
transporte, sempre obedecidas as normas tbcnicas pertinentes.
Art. 35 - 0 Poder Poblico Municipal estimulard e privilegiard a coleta seletiva e
reciclagem de lixo, bem como a implantaqao de um sistema descentralizado de usinas de
processamento de reslduos urbanos, de forma a minimizar impactos ambientais.
Art. 36 k prioritdrio o uso de material recicldvel e produtos biodegradaveis pelos drgaos
da Administra@o Piiblica Municipal.
Art. 37 No rnanejo de reslduos, lixo e dejetos, serio observadas as seguintes nomas:
I - seho utilizados m4todos adequados, de a m d o corn os avangos da cii3ncia e da
tecnologia para a coleta, trstamento, processamento ou disposiMo final de reslduos, lixo, refugos
e dejetos de qualquer tipo;
II promover-se-d a investigaHo cientifica e tknica para:
a) desenvolver os rn4todos mais adequados para a defesa do ambiente, do hornem e dos
demais seres vivas;
b) reintegrar ao process0 natural e econdmico reslduos sdlidos, tiquidos e gasosos,
provenientes de indistrias, atividades dornksticas ou de ndcleos humanos em geml;
c) substituir a produ@o de material de diflcil eliminaflo ou reincorporap80 ao processo
produtivo;
d) aperfeiwar e desenvolver novos mhtodos para a coleta, tratamento, depbsito e
disposiMo final dos resEduos dlidos, Ilquidos ou gasosos nao suscetlveis A reciclagem.
111 see0 utilizados meios adequados para eliminar e wntrolar focos produtores de mau
cheiro.
Art. 38
permitido descarregar, corn autorizaMo de poder pijblico municipal, os
reslduos, lixo, refugos e dejetos em geral, desde que nBo deteriorem os solos ou causem danos a
pessoas ou A comunidade.

-
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-

Art. 39 Para a disposiHo ou processamento final do lixo sedo utilizados os meios que
permitam:
I evitar a deterioraflo do ambiente e da saQde;
II reutilizar seus cornponentes;
111 produzir novos bens;
IV restaurar ou melhorar os solos.

-

CAPRULO
IV
Da Patsagem e do Turismo
SEGAO I

Da Paisagem

-

Art. 40 Para efeitos deste CWigo, entende-se por paisagem o entorno geoghfico, tanto
superficial como subteMneo e subaquatico, cujos componentes naturais ou criados pelo homem
rednem caracteristicas funcionais e estbticas que integram uma unidade definida no territhrio do
Municipio.
Art. 41 - O CONPIAM estabeleoer4 as proibi@es ou IimitaNes de cadter geral quanto
ao uso ou a atividade de wnstru@o nas areas do territdrio municipal que possuarn noGvel valor

paisaglstico.

-

Art. 42 As Areas do tenitbrio municipal constituidas por elementos paisagisticos de
elevado valor cientlfico, histdrico, arqueoldgico ou cultural, fazem parh do PatrimBnio Histdrico
Municipal.
M. 43 As construqdes que se realizarem nas areas do territdrio municipal com
relevante valor paisagistico, tee0 que harmonizar-se obrigatoriamente em sua concepMo e
desenho, corn o valor estdtico da Area circundante.
Art. 44 6 proibido o corte ou rstirada da vegetaMo natural existente nas praias, bem
wmo o plantio de especies exbticas que possam contribuir para a degradaMo da paisagem.
M.45 NSo seh permitida a urbanizaHo e a edMca@o pdblica ou privada que impwa
o livre aceso do povo As praias e ao mar.
Art. 46 Depende da pr4via autorizaHo da ECO-NATAL, ouvido o CONPLAM, a
movimentaflo de terra para execu@o de aierro, desaterro e bota-fora, quando impticarem
sensivel degrada~ioambiental, incluindo modifica~ioindesejdvel da cobertura vegetal, erosio,
assoreamento e contaminaqSo de cole@es hidricas, poluisao atrnosferica, ou descaracterizaHo
signibtiva da paisagem.
Art. 47 Para quaisquer movimentos de terra deveeo ser previstos mecanismos de
manuten~soda estabilidade de taludes, rarnpas s plat&, de modo a impedir a erosao e suas
mnseqli6ncias.

-

-

-

-

-

Art. 48 Para os fins deste Cddigo entende-se por poluiqZio visual a altera@o adversa
dos recursos paisagisticos e dnicos do meio urbano e da qualidade de vida ds sua populaqao ,
mediante o uso abusivo ou desordenado de meios visuais.
Art. 49 A insemo de publicidade no espap urbano sd ssrd admitida quando reverter
em efetivo beneficio A comunidade, observados os seguintes principios:
I respeito ao interesse coletivo e as necessidades de conforto ambiental;
II preservaFfio dos padr6es estbticos da cidade;
111 resguardo da seguranp das edificafles e do trhsito;
IV garantia do bern-estar flsiw, mental e social do cidadao.
Art. 50 0 CONPLAM fixara normas tkcnicas para a explora@o e utilizaqio de anljncios
ao ar tivre, por meio de placas, faixas, tabuletas e sirnilares.

-

-

-

SECAO III
Do Turismo

-

Art. 51 0 turismo ser4 incentivado pelo Poder Pljblico Municipal de mod0 a nao
prejudicar o rneio ambiente.
loCabed ao Municipio planejar a wmpatibiliza@o entre a atividade turistica e a
prote@o ambiental em seu territbrio, sem prejuiro da compet4ncia federal e estadual, mediante
estudos, planos uhnisticos, projetos, resolu~6ese elaboraflo de normas tbcnicas.
5 2* No 4mbito de sua cornpet6ncia o Municlpio observard os seguintes princlpios:
I - desenvolvimento da conscii3ncia ecoldgica da populagao e do turista, dos segmentos
empresariais e profissionais envolvidos com a atividade turistica;
II orientaHo ao turista a respeito da conduta que deve adotar para prevenir qualquer
dano ao meio ambiente;
111 manutenMo da higiene e balneabilidade das praias;
IV inwntivo ao turismo ecoldgico em parques, bosques e unidades de oonserva@o no
territdrio municipal.
Art. 52 0 Poder Pljblico Municipal criarA Qressespeciais de interesse turistico e
fomentah a implanta@o de seus equipamentos urbanisticos.
Pahgrafo lSnico -As Areas Especiais de lnteresse Turlstioo, criadas por lei municipal, sao
destinadas a:
I promover o desenvolvimento turfstico e ambiental;
II assegurar a preservaMo e valoriza@o do patrimbnio cultural e natural;
111 estabelecer normas de uso e ocupa@o do solo;
IV impedir a emissdo de material poluente de qualquer natureza e origem nos limites da
unidade turistica;
V zelar pela conservaHo das caracteristicas urbanas, histdricas e ambientais que
tenham justificado a criaeo da unidade turtstica.
Art. 53 0 CONPIAM partkipah da eIaboraHo do Plano Oiretor Integrado de Turismo
previsto no Art. 176 da Lei Organics do Municipio do Natal.
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CAP~TULOv

Do Zoneamento Amblental
SE@O I
Disposi~aoGeral

-

Art. 54 0 zoneamento ambiental do Municlpio prev&
I areas de preserva@o permanente;
II localizaflo de areas ideais para a instalaHo de parques, bosques, jardins boanicos,
hortos florestais e quaisquer unidades municipais de conserva@o;
Ill IocalizaqZio de Areas que apresentem situafles de risco ambiental, tais como ems&,
inunda@o e desabamento, que deverao receber especiat aten@o da AdministraMo Ptiblica
Municipal;
IV localiza@o de h a s para reflorestamento.
lo
Todas as atividades industriais, comerciais, de serviqos, recmativas, adrninistrativas
ou congeneres, realizadas por pessoas juridicas de direito pllblico ou privado, ou pessoas fisicas,
que se desenvolvam ou venham a se implantar no Municfpio, dependeho de pdvia autoriza@o
de localizaflo, a ser requerida 8 ECO-NATAL.
g 2 O A ECO-NATAL examinad o pedido de acordo m m o que dispuser o Plano Diretor
do Municipio, o C6digo do Meio Ambiente e demais prescriMes urbanisticas e ambientais de
Ambito federal, estadual ou municipal.
§ 3' A autoriza@io
de localizap80, quando concedida, n8o cria direito subjetivo, nem
dispensa a exiggncia da autoriza60 e licenciamento por outros drggos.

-

-

-

-

SEGAO II
Das Areas de Presewaqao Pemanenta

-

Art. 55 Consideram-se Areas de preserva@o permanente:

I - os manguezais, as Areas estuarinas, os recifes, as fatdsias e dunas;
II as nascentes e as faixas marginais de prote@o de Aguas supemciais;
111 as florestas e demais formas de vegeta~go situadas ao redor das lagoas ou
resenratbrio d'dgua naturais ou artiiciais;
IV as florestas e dernais formas de vegetago situadas nas nascentes, mesmo nos
chamados 'olhos d'dgua", seja qua1 for a sua topograffa;
V a cobertura vegefal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas A ems30
e deslizamentos ou para a fixa@o de dunas;
VI
as Areas que abriguem exernplares raros, ameapdos de extin@o ou
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aqueles que sham curno local de
pouso, abrigo ou reproduflo de esphcies;
VII estuario do rio Potengi, vertentes dos rios Pitimbu e Do=, wrddes dunares da
Cagim Macio, de Pitirnbu, da Cidade da Esperanp, de Guarapes, da Redinha e da praia do Forte;
Vlll aquelas assim declaradas por lei ou ato do Poder Pliblico Federal, Estadual ou
Municipal, ou ainda, de seus 6rg8os ambientais especializados.
ParAgrafo Cniw 0 municipio procedersl, no prazo de at& 360 dias, ao levantamento
territorial e ambiental das Areas de preservaMo permanente relacionadas no inciso Vltl deste
artigo, indicando w m sinais vislveis os seus limites.
Art. 56 -As Areas de preservaggo perrnanente sao destinadas a:
I realiza~io
de pesquisas basicas e aplicadas de ecologia;
II prote@o
i
do arnbiente natural;
111 preservaq30 da diversidade e integridade da fauna e flora municipal e dos processes
ecologims essenciais;
IV desenvolvimento da educaHo consewacionista;
V realiza~80do turismo ecolbgico.
Pardgrafo Onico - SBo groibidas quaisquer outras atividades nas areas de preservaHo
pemanente, e em especial as abaixo Indicadas:
I circula~gode qualquer tipo de velculo;
Il campismo;
Ill piquenique;
IV extraHo de areia;
V dep6sito de lixo;
VI urbaniza@o ou edificafles de qualquer natureza, mesmo desmontheis;
VII retirada de fnrtos pendentes;
Vlll - culturas agrlcolas;
IX pecudria, inclusive a de anirnais de pequeno porte;
X queimadas e desmatamento;
XI aterros e assoreamentos.
Art. 57 As areas de preserva@o permanente sao bens de uso comum do povo por sua
prdpria natureza, sendo vedado ao Municipio desafeta-las.
Art. 58 Na tutela das Areas de preserva@o permanente devem os servidores pilbllcos
rnunicipais lotados nos 6rgaos especificos e que tenha responsabilidadeexecutiva:
I comunicar imediatamente os atentados ou danos pmvdveis As mesmas ao Ministdrio
Pdblico Federal e ao Estadual;
II embargar qualquer ocupa@o ou uso inadequado apontado no parslgrafo him do Art.
56.
ParAgrafo Gnico
0s servidores pliblicos municipais seriio responsabilizados civil,
administrativa e criminalmente, quando deixarem de promover medidas de prote@o as Breas de
preserva@iopermanente.
Art. 59 Quem de qualquer forrna atentar contra os atributos ou a higidez das Areas de
preservaqio permanente, deverA as suas expensas fazer a recuperaHo da area atingida.
ParAgrafo him 0 Municipio adonad judicialmente o responsdvel pelo dano, visando o
cumprimento dessa obrigaqio de fazer.
Art. 60 - 0 Poder Pablico deverA promover o plantio de espbcies vegetais nas dunas,
quando tecnicarnente houver indicaHo.
Art. 61 Pod& ser autorizada pelo Poder Pablico, em caso de necessidade para
edificaqio ou reforma de obra publica, ou para implantaMo de serviw publicso, ou a requerimento
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de parte prejudicada, a remo@o de Arvores declaradas imunes de curte ou nEio situadas em area
de preservaHo permanente.
Art. 62 0 Poder PQbliw estimulad, inclusive corn isenq6es e incentives fiscais, a
substituiHo pelos empreendirnentos econdmicos que utilizam fornos a lenha por fornos eldtricxls
ou a gas natural ou outras energias alternativas nao degradadoras do meio ambiente.

-

SECAO III
Das Unidades de Consewa~io

-

Art. 63 S%ounidades municipsis de conservaflo ambiental aquelas indicadas no Art.
5411, deste Cbdigo e outras indicadas em lei ou ato do Poder PlLblico Municipal.
Art. 64 As unidades de conserva@o ambiental visam proteger espapos verdes de
interesse pdblico e comunitdrio inseridos no meio urbano.
Padgrafo irnico Sgo usos wrnpativeis corn as unidades de conservaMo ambiental:
I - recreaMo e Iazer;
I1 urbanizago e edificafles que nao conflitern corn a paisagern;
111 - cultivos de mudas de Arvores nativas para a arborizaqao urbana.
Art. 65 A cria@o de unidades de conservaHo por iniciativa do Poder POblico sera
imediatamente seguida dos procedimentos necessArios & sinaliza~€io ecolbgica, A regulamenta@io
fundidria, e 4 rnarcaqSo e irnplantaflo de estrutura de fiscalizaHo adequada.
Art. 66 As unidades de cxlnservaqao mantidas pel0 Poder PClblico s6 poderao ser
desafetadas em caso de necessidade poblica, devendo a lei que autorizar a desafetaq4o indicar
os mecanismos compens&t&ios do ato, tendo em vista a manutenMo da qualidade arnbiental do
Municlpio.
Art. 67
0 Podsr PSlbliw estirnulad a cria@o e rnanutenHo de unidades de
conservago privadas, dssde que assegurada a realiza~aode pesquisas e atividades de
educa@o arnbiental, de acordo corn suas caracteristicas e observado o Plano Diretor do
Municlpio.
Art. 68 0 horto florestal do Municipio martterd acervo de mudas da flora tipica local para
prover projetos pQbfiwse comunitarios de arboriza~go.
Padgrab Qnico no desernpenho desta fun@o o horto municipal priorizad o cultivo de
esp6cies arbdreas raras e em extineo.

-
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Art. 69 Sem prejuizo do que disp6e o Art. 59 deste Codigo, devefi o Poder Publico
promover o reflorestamento ecol6gico em Areas degradadas, objetivando prioritariamente:
I a proteqgo das bacias hidrograficas, dos rnanguemis e dos terrenos sujeitos a erosao
ou inunda-s;
II a cobertura vegetal das dunas fixas (Art. 60);
111 a recumposi@io paisaglstica.

-

Art. 70 - As emana~desgasosas provenientes de atividade produtiva, dom4stic.a ou
mcreativa sd poderao ser lanpdas atmosfera se niio causarem ou tenderem a causar dano ao
meio ambiente, A sadde e ao bem-estar da populaqZio.
Art. 71. Para os efeitos desta Lei, seGo wnsidemdos curno fontes emissoras de polui@o
atmosfbrica:
I
as naturais. qus incluern indndios florestais nao provocados pelo hornem,
ecossistemas naturais ou parte deles em processo de erodo pela a@o do vento e outras
semelhantes;
I1 as artificiais, entre as quais se encontram:
a) as fixas, incluindo fabricas ou oficinas em geral, instala~desnucleares, termoel8tricas,
refinarias de petrbleo, fgbricas de cirnento, de fertilizantes, fundiqio de fern e aqo, siderlrrgicas,

-

-

incjneradores industriais, comerciais, dom6sticos e do serviw plSblioo e qualquer fonte andloga As
anteriores;
b) as mdveis, como geradores de energia el8trica quando n%ofixados ao solo, mdquinas
de fabricar wncreo, autornbveis, avibes, bnibus, baroos, trens, motocicletas e similares; e
c) diversas, como equipamentos e sistemas emissores de radioatividade, a incinera~ao
ou queima a cbu aberto de lixo e reslduos efetiva ou potencialmente perigosos, uso de explosives
ou qualquer tipo de combustiio que produza ou possa produzir contaminaMo, queima de cigarros
e conghneres.
Art. 72 As fontes artificiais, que jogam na atmosfera gases e outras substiincias de
qualquer natureza, t6m a obrigaMo de cumprir as disposi~eesvigentes sobre concentraqdes e
niveis permissfveis de tais materiais, evitando a deterioriza@o dos recursos arnbientais.
5 lo
- Ao estabelecer crit&rios,normas e padrbs de protqao atmosf4rica o CONPLAM
nao os podera fixar em nlveis menos restrltivos que os internacionalmenteaceitos.
20 Quando os nlveis de poluiflo atmosfdrica em dada Area ultrapassarem os padr6es
adotados per0 municipio, a ECO-NATAL estabeleceh o estado de alerta local e informah a
popuIaHo sobre os risco A sua salSde, seguranp e bem-estar, bem como sobre as medidas
cautelatdrias a serem observadas, oonforme o grau ds satura~gownstatado.
Art. 73 - 0 s drgaos municipais e as empresas poblicas ou privadas, mspondveis pela
constru@o de novas indQstriasou instala@es de qualquer tipo, que incluam em seus processes
tecnol6gicos a ernissao de qualquer subsancia na atmosfera, sea0 obrigados a introduzir nos
projetos de purificago oorrespondsntes a tecnologia mais adequada para garantir que, de acordo
corn as norrnas estabelecidas, n8o se contarnine o ambiente.
Art. 74 No caso de alto risco para a sadde, provocado por condiq6es atrnosf6ricas
adversas, os 6 ~ 3 0 smunicipais competentes devemo impor as medidas pertinentes para a
dirninuiqao ou supressao temporal da atividade industrial, enquanto persistirem aquelas
condi-s.
A h 75 Para a localiza@o de indostria ou de qualquer outra instalaMo que provoque a
emissao de gases ou outras substincias contaminantes nas proximidade de assentamentos
humanos ou Areas de prote@o, devet-6 ser avaliado o tipo de inddstria e as varihveis clim&titicas e
topogdficas locais, visando garantir a qualidade ambientat, de conformidade corn os projetos
aprovados e as resolu@es estabelecidas pelos orgios municipais.
Art. 76 As inddstrias de qualquer porte que emitam emanagaes gasosas A atmosfera
rnantefio obrigatoriamente ao redor de suas instalafles area arborizada com exernplares da
flora, preferencialmente nativa, apta a melhorar as condiQBesambientais do local.
Art. 77 0 municipio estabelecea as medidas e os metodos de controte necessdrios
para eliminar ou diminuir os efeitos prejudiciais A satlde provmdos pelos gases tdxicus
originados pel0 funcionamento de motor de velculos de qualquer tipo.
Art. 78 S e h prioritario o uso de g8s natural por parte do sistema de transporte pliblico.
Art. 79 0 Pcder POblico estimulard a utilizaHo de equipamentos e sistema de
aproveitarnento de enegia solar e eblica, bem como de qualquer tecnologia energbtica altemativa
que comprovadamente nao provoque polui@o atmosfdrica ou dano ao meio ambiente.
Art. 80 Fica expressamente proibido furnar em ambiente de acesso e permanencia
pQblica, tais wmo instituifles de sairde, teatros, cinemas, velculos de transporte poblicos,
qualquer outro arnbiente que use sistema de refrigera~io,k r n como nos locais onde haja
permanente mncentra@o de pessoas e que se julgue net3essAria tal proibiHo, sem prejulzo das
atribui~desda Secretaria Municipal de SaQde.
ParAgrafo him A n%oobservhcia ao caput do Art. 80 sornente podeh amntecer se
forem reservados nos ambientes citados areas especiais para furnantes, estando esta toleencia
submetida ao controle e fiscaliza@io da Secretaria Municipal de Satide.
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CAPITULO VII
Da Polui@o Sonora

Art. 81 - Este capitulo disp6e sobre as condipSes e requisites necessdrios para preservar
e manter a saQde e a tranquilidade da popula@o mediante controle de ruidos e vibrafles
originados em atividades industriais, comerciais, domdsticas, recreativas, sociais, desportivas, de

transporte ou outras atividades anhlogas, sem prejuizo do estabelecido na legislagBo federal e
estadual.
Parhgrafo uniw - Fica proibido produzir ruidos e v i b r a w s prejudiciais ao arnbiente, A
salide publica, a seguranp, ao bem-estar e ao sossego pliblico ou da vizinhanp,
Art. 82 - Na constru@o de obras ou instalafies que produzam ruidos ou vibrafles, bern
corno na opera@o ou funcionamento daquelas existentes, deverao ser tornadas medidas tdcnicas
preventivas e corretivas para evitar os efeitos nocivos da polui@o sonora.
§ 1" - 0 CONPLAM fixad por resolueo os pafimetros de produqBo de vibraqdes, sons e
ruidos no Municipio, bem como o hordrio permitido e as Areas consideradas de silencio.
§ 2" - A ECO-NATAL reaiizad monitoramento periddim em todas as zonas da cidade.
Art. 83 - 0 s bares, boates e demais estabelecimentos de diversio noturna observaio
em suas instala~aesnormas t4cnicas de isolamento acostico, de mod0 a nao incomodar a
vizinhanw.
Art. 84 - Fica proibida a emissao de ruldos e vibrafles em zonas predominante ou
exclusivamente midenciais ap6s as vinte e duas horas at4 seis horas do dia seguinte.
Pardgrab h i m - Ficam ressalvadas dessa restrigo as emissdes sonoras produddas em
obras poblicas necessdrias para a continuidade de serviqos de interesse geral e aquelas
produzidas por manifestafles tradicionais e populares, desde que devidamente autorizadas pela
autoridade oompetente.
Art. 85 - $ expressamente proibido no territdrio do Municlpio:
I - o uso de alto-falante ou congeneres em publicidade comercial, industrial ou ds
serviqos;
II - o uso de alto-falantes ou congeneres para a difugo de mensagens religiosas ou
politicas fora dos pkdios das igrejas ou partidos politicos, obsenradas quanto aos segundos as
normas de direito eleitoml;
111 - o uso de radios, toca-fitas, aparelhos de disco a laser ou congeneres em velculos de
transporte publico.
IV - o uso de rddio, tom-fitas, aparelhos de disco laser ou congeneres na calpda ou
entrada das lojas comerciais, de mod0 a incomodar ou transeuntes.
Art. 86 - 0 Poder P~lblicoincentivartt gesquisas pQblicase privadas sobre tecnotogia s
metodos de controle das fontes de poluiMo sonora.
CAP~ULO
VIII
Dos Alimentos e Bebidas
Art. 87 - Us alimentos e bebidas, alc6olicos ou nao, oferecidos pelo mercado A
populaHo, nao poderao acarretar riscos saude, ao bem-estar e a seguranqa dos consumidores
ou ao rneio ambiente.
5 lo
- No cumprimento desse preceito serA obsenrada a tolerabitidade do consumo
humano e o equillbrio do ecossistema sob influencia aos produtos indicados, bem como a
previsibilidadede seus efeitos em decodncia de sua natureza e frui@o;
9 2 - Ficam os fornecedores obrigados a dar as informa@es necessdtias ao Poder
Pdblico e A populaHo;
g 3' - No caso de produto industtializado no Municlpio, cabe ao fabricante prestar as
informaMes aos consumidores, mediante impress0 apropriado que acompanhah o produto.
Art. 88 - Conforme as disposiq6es deste Cddigo, a Secretaria de SaOde do Municipio
aplicah as normas tbcnicas e operathas correspondentes el se for o caso,o previsto no Cddigo
Estadual de Salrde, para vigiar e evitar que os alimentos e bebidas naturais ou processados se
contaminem ou sua qualidade seja alterada por poluiMo, tornando-os nocivos para a satlde.
Art. 89 - A Secretaria de Satlde do Municlpio, em hannonia corn as diretrizes do
CONPLAM, compete:
I - estabelecer os procedimentos necesshrios a fim de prevenir e controlat a
contaminaHo dos alimentos e bebidas em geral, assim como vigiar o cumprimento das normas de
qualidade sanitAria de atimentos importados e destinados A exportagao;
II - realizar andlise, estudos, investigaMes e vigilancia, corn a finalidade de localizar a
ofigem ou proced6ndai natureza, grau, magnitude, frequGncia e prolifera@o de agentes
contarninantes dos alirnentos e bebidas, para evitar danos sadde;

-

$1'
a todos assegurada, independenternentedo pagamento de taxas, a obten@o de
informaMes existentes no Municlpio, para defesa ds direitos e esclarecimentos de situaqio de
interesse pessoal e coletivo.
5 2" lndependentemente de solicitaao, todo e qualquer fato relevante do ponto de vista
ecol6gico e ambiental deverA ser necessariamente comunicado A ECO-NATAL.
M. 96 0 s drgsos e entidades integrantes da administraqgo direta ou indireta do
Municlpio devemo colaborar corn a ECO-NATAL quando da soIicitaHo de recursos humanos,
tdcnioos, materiais e logistiws.
ParAgrafo Qnico A SecretAria de Saode do Municipio prestad assistencia tecnicolaboratorial a ECO-NATAL, no campo de ecotoxiwlogia e ecologia humana e awmpanhamento
dos padr6es de potabilidade da Agua consurnida pela popula@io.
Art. 97 O Municipio desenvolverA planos e programas de capacita~iiode recursos
humanos em diversos niveis, visando a aumentar a eficiencia e &&cia das atividades prdprias da
ECO-NATAL.
Padgrab him - Para efeito do disposto nests artigo, o Municlpio d a d enfase i~
capacitaHo, aperfei~oamentoe reciclagem de recursos humanos para a atua@o nas Areas de
ecologia e meio smbiente.
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TiTULO Ill
Do Sistema Municipal de Controle e Preservaqlo do Meio Ambiente

-

Art. 98 0 s 6rggos e entidades da AdministraMo Municipal, bem como as fundafles
institurdas pelo Poder PQblicoMunicipal que, de alguma forma, atuam na p r o t m o e na melhoria
da qualidade ambiental, constituirio o Sistema Municipal de Controle e Presenraflo do Meio
Arnbiente, assim estruturado:
I 6rg%0Superior: 0 Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
CONPIAM, com as seguintes funNes:
a) assessorar o Prefeito do Municlpio no aperfeiwarnento da Potitica Ambiental do
Municfpio;
b) decidir em insancia recursal sobre os processes administrativos oriundos da ECONATAL, referentes A Polltica Ambiental do Municfpio;
c) aprovar resoIuNes e outros atos normativos, no Bmbito de sua wrnpethcia.
II orgao Central: A Fundaqgo do Meio Arnbiente do Natal EGO-NATAL, vinculada A
Secretaria Municipal da AdministraMo Geral e Planejamento SEMAP, ao qua1 cabe promover,
disciplinar e avaliar a implementaMo da PoliticaAmbiental do Municipio;
111 dtggos Setoriais: 0 s 6rgios e as entidades da Administra@io
Publica Municipal
Direta , lndireta e Fundacional, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associadas A
preservap%oambiental, A manutenqBo da quatidade de vida ou ao disciplinamento do uso dos
recursos ambientais.
Art. 99 lncluir-se-ao entre as competencias do CONPLAM, sem prejulzo de outras
atribuldas por Lei:
I - assessorar o Prefeito do Municipio na forrnulaHo das diretrizes da Polftica Ambiental;
II
baixar as normas de sua cornpetencia necessarias
regulamentaqSo e
implementa@io da Politica ambiental do Municipio;
Ill encarninhar, por intermkfio do seu Presidente, proposiMes contendo minutas de atos
de cornpet4ncia exclusiva do Prefeito do Municipio, relativas A execu@o da Politica Ambiental do
Municipio;
IV - aprovar, previamente, o opmento destinado ao incentive do desenvokimento
ambiental, bem mmo efetuar o acornpanhamento e a avaliapao da sua execu@io;
V conhecer e decidir sobre recurso ordinario impetrado contra decisao do Presidente da
ECO-NATAL, nas questties pertinentes a Politica arnbiental do Municipio;
VI estabelecer nomas, critdrios e padr6es relatives ao oontrole e manutenMo da
qualidade do meio ambiente, corn vistas ao uso racional dos recursos ambientais, inclusive os
hidricos, ouvida a ECO-NATAL, quando a proposta nso for de sua iniciativa;
VII estabelecer normas gerais relativas a Areas de proteeo ambiental, no limite da
cornpetencia do Poder Pirblico Municipal;
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Vlll estabelecer os criterios de definipiio de Areas criticas, saturadas e em vias de
saturaflo ambiental.
ParAgrafo uniw 0 CONPtAM poded dividir-se em Cirnaras Especializadas rnediante
resoluq30 do seu PIenAdo.
M. 100 0s atos normativos aprovados pelo CONPIAM entrarao em vigor ap&s
homologa@o pelo Prefeito do Municipio e publicado no Diirio Oficial do Estado.
Padgrab Qnim - As resolufles do CONPLAM podefio ser homologadas total ou
parcialmente, ou devolvidas para reapreciaMo, sernpre mediante despacha fundamentado a que
se dar4 publicidade, nos casos em que o Prefeito entenda sejam inmnstitucionais, conthrias A
legislaflo em vigor ou aos interesses do municipio.
Art. I01 Fica criado o Fundo h i m do Meio Ambiente do Municipio do Natal FUNAM,
destinado A implernenta60 de projetos de melhoria da qualidade ambiental do Municfpio, vedado
o uso de seus recursos para qualquer outro fim, inclusive o pagamento de pessoal.
5 1" - 0s recursos financeiros destinados ao FUNAM sera0 gerenciados pela ECONATAL, sob a supervisSo direta de seu titular.
8 2" 0s recursos financeiros destinados ao FUNAM seho aplicados prioritariamente em
atividades de desenvolvimento cientlfico, tecnologico, de apoio editorial e de educaMo ambiental.
5 '3 Bimestralmente deverio ser publicados no Diddo Oficial do Estado o quadro
demonstrative das origens e aplicaq&s dos recursos do FUNAM.
Art. 102 0 s atos previstos neste Codigo praticados pela ECO-NATAL no exercicio do
poder de policia, bem como as autorizafles expedidas, impticarslo em pagarnento de taxas, que
revertera0 ao FUNAM.
Art. 103 Constituem recursos do Fundo Oniw de Meio Ambiente do Municipio do Natal
FUNAM:
I os provenientes de dotaqBes constantes do Orwmento do Municipio destinados ao
meio ambiente;
II os resultantes ds convQnios, wntratos e acordos celebrados entre o Municipio s
instituigies pdblicas e ptivadas, cuja execu~goseja de compet&ncia da ECO-NATAL, no ambit0
ambiental;
111 os recursos resultantes de doaqdes que venha a recebr de pessoas ffsicas e
jurldicas ou de organism03 pQbliws e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais;
IV os recursos pmvenientes de taxas, rnultas e indenlza~8esrelativas a danos
ausados ao meio ambiente;
V rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir wmo remuneraeo decomnte
de aplica#io do seu patrimbnio;
VI transferiincias da UniSo, do Estado ou de outras entidades pitblicas;
VII - outros recursos que, por sua natureza, pssa ser destinados ao Fundo h i m do
Meio Ambiente do Municlpio do Natal FUMAM.
Art. 104 As linhas de ap!ica@o e as normas de gestao e fundonamento do FUNAM
sera0 estahlecidas atraves de resoluflo do CONPLAM, mediante proposta de iniciativa da
SEMAP.
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LlVRO Ill
Das Penalidades e da sua Aplicago
T~TULO
l
Das InfraHes e do Processo
CAPRULO
I
Das Infra~bese Penalidades

-

Art. 105
Considsra-se infra~loarnbiental toda a@o ou omissgo que import8
inobservincia dos preceitos deste Codigo, decretos elou normas tkcnicas que se destinem A
promoHo, prote60 e recuperafio da qualidade e higidez ambiental.
Art. 106 - A autoridade ambiental que tiver cibncia ou noticia de ocorr6ncia da infraflo
ambiental 15 obrigada a promover a sua apuragio imediata, mediante process0 administmtivo
prdprio, sob pena de se tomar m-responsdvel.

Pena: incisos I, I[,Vlll e X do Art. 107 deste Cddigo;
VI inobservar, o proprietario ou quem detenha a posse, as exigencias arnbientais
relativas a imoveis.
Pena: incisos I, I1Vtl, VIII, IX e X do Art. 107 desk Cbdigo;
Vl t entregar ao consumo, desviar, alterar, total ou parcialmente, prduto interditado por
aplicaMo dos dispositivos desta Lei.
Pena: incisos 1, 11, Ill, IV, V, VI, Vlll e X do Art. 107 desk C6digo;
Vlll - dar inlcio, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprova@o
i
dos
orgStos wmpetentes.
Pena: incisos 11, VII, Vlll e X do Art. 107 deste Cddigo;
IX wntribuir para que a Agua ou o ar atinjam nfveis ou categorias de qualidade inferior
aos fixados em normas oficiais.
Pena: incisos I, 11, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste CMigo;
X emitir ou despejar efluentes ou residuos dlidos, liquidos ou gasosos, causadores de
degradaMo ambiental, em desawrdo corn o estabelecido na IegislaMo e n o n a s
complementares.
Pena: incisos I, I[,VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste Cddigo;
XI causar poluiqSo hldrica que tome necesshria a interrupHo do abastecimento de agua
de uma comunidade.
Pena: incisos 11, VII, VHII, IX e X do Art. 107 deste C6digo;
Xll - causar polui@o atmosf4tica que provoque a retirada, ainda que momenanea, dos
habitantes de zonas urbanas ou localidade equivalente.
Pena: incisos 11, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste C6digo;
Xlll - desrespeitar interdiHo de uso, de passagens s outras estabelecidas
adrninistrativamentepara a protege contra a degradaHo ambiental ou, nesses casos, impedir ou
dificultar a atuago de agentes do Poder POblico.
Pena: incisos I, II, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste CWigo;
XW - causar potui@o do solo que torne uma Area urbana ou rural impr6pria para

-

-

-

-

-

ocupa@o;
Pena: incisos It, VII, VI11, IX e X do Art. 107 dsste Cbdigo;
XV causar poluifio de qualquer natureza que gossa trazer danos A saude ou ameapr o
bem-estar do indivlduo ou da wletividade.
Pena: incisos I, 11, Ill, IV, V, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste Cbdlgo:
XVI - desenvolver atividades ou causar poluiMo de qualquer natureza, que provoque
mortandade de animais ou a destruiMo de plantas wltivadas ou silvestres.
Pena: incisos 11, Ill, IV, V,VI, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste Cbdigo;
XVll desrespeitar as proibifles ou restriMes estabelecidas pelo Poder Publico em
Unidades de Conservagio ou Areas protegidas por Lei.
Pena: incisos 11, VII, VI11, IX e X do Art. 107 deste Cbdigo;
XVlll abater Arvores sem a autorizaMo prevista no Art. 69 deste CWigo.
Pena: incisos 11, VII, VI11, IX e X do Art. 107 deste Cddigo;
XIX obstar ou dificultar aggo das autoridades ambientais competentes no exercicio de

-

-
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-

suas fun~8es;
Pena: incisos I, II, VI 11, IX e X do Art. I07 deste Codigo;
XX - descumprir atos emanados da autoridades ambiental, visando
aplica@o da
legislaflo vigente.
Pena: incisos I, It, Ill, IV, V, VI, V11, VI 11, IX e X do Art. 107 deste Cbdigo;
XXI transgredir outras narmas, diretrizes padraes ou parametros federais ou lacais,
legais ou regulamentares, destinados A prote@o da =Ode ambiental ou do meio ambiente.
Pena: incisos I, II, Ill, IV, V, VI,VII, VIII, IX, e X do Art. 107 deste Cddigo.
Art. 118 Sem prejuizo ou aplicaqgo das penaljdades cabiveis, B o infrator obrigado a
indenizar elou reparar os danos causados ao meio ambiente e a tertleiros afetados.

-

-

-

Art. 138 0 Municipio poded, atraves da SEMAP, ouvido o CONPLAM, conceder ou
repassar auxilio financeiro a instituifles poblicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execu@o
de servicps de relevante interesse ambiental.
Art. 139 0 Municipio dotar-se4, no prazo estabelecido em lei, corn base em crit4rios
tdcnicos adequados, de urn Zoneamento Ambiental, definido wmo instrumento bdsico Sr
elabora@o e A implementa@o do Plano Diretor de Natal.
Pahgrafo him - 0 Zoneamento Ambiental deverd ainda oontemglar as diretrines gerais
para elaboraeo do Plano Diretor de Drenagem e Esgotamento SaniMrio, do Plano Diretor de
Conten~Zio,Estabillza$io e Proteflo de Encostas sujeitas a Ems30 e a Deslizamento e ao
Ordenamento do Sistema Vidrio, entre outros.
Art. 140 - 0 CONPLAM, a SEMAP e a ECO-NATAL adaptarao suas respectivas
estruturas internas, tendo em vista as atribuifles que Ihe G o cometidas por este Cddigo, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 141 - Fica criada na Secretaria de Saade do Municipio unidade adminishtiva
encarregada de dar suporte tdcnico especializado aquela Secretaria no desempenho das funs6es
previstas nos Art. 87 a 91 deste Cbdigo.
Pardgrafo Onico 0 prefeito do Municlpio regulamentaa as funq6es supra indicadas no
prazo de q20 (cento e vinte) dias.
Art. 142 Salvo expressa disposiHo em conthrio, as nonnas constantes neste C6digo
ti5m aplica@io irnediata, sendo defeso ao Poder Peblico e B popula@o deixar de observ8-las sob
qualquer alegago.
Art. 143 0s deveres, direitos e obrigaMes enquadrados neste C6digo nao excluem
outros decorrentes dos principios por ele adotados, das leis federais e estaduais aplicslveis em
sede arnbiental, e dos tratados internacionais assinados pela Repdblica Federativa do Brasil.
Art. 144 Este C6digo entra em vigor na data de sua publlcaHo.
Art. 145 - Ficam revogadas todas as disposiQBesem conMrio.
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Paldcio Felipe Camafio, em Natal, 19 de junho de 1992.
WILMA MARIA DE FARlA
Prefeita

LEI N=1.894169 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1969
Antigo Cbdigo de Obras

T~TULOI
PARTE GERAL
Capitalo 1
APLICACAO DO C ~ D I G O
Art. fQ- 0 C6dig0 de Obras do Natal disciplina as reh~6esjuridicas da Prefeitura do Natal atinentes
a obras e Urbanisrno realizados na Zona Urbana ou de expansgo do Municipio, por qualquer proprietkio,
Art. 2* As normas estatuidas neste cbdigo deveriio sa ap1icadas em harrnonia corn aa legislaq2ies
e s t a d d e federal.
Art. 3Q - 0 Codigo adaptar-se-h i LEI DO PLAN0 DIRETOR e As sucessivas alterap6es
deterrninadas pelo 6rgZo de planejamento da Prefeitura.
Art. 4Q- Este C6digo revoga, explicitamente, as disposifles em contrhio.
Art. 9- As disposiqks deste Cbdigo aplicam-se no sentido restrito, excluidas as malogias e a
intqmtaqio extensiva.

-

Capitulo IX
PROCESSAMENTO DE PROJETOS E CONSTRUC~ES
SeqPo I
Profissionais babilitidos a construir
Art. 6P- TO& construph t d urn construtor responsive1 e obedeceri a urn projeto elaborado por
profissional legalmente habilitado.
Art. 7 - SEo considerados profusionais legalmente habilitados a projetar, construir, cdcular ou
executar obras e urbanismo os profissionais que satisfizerem h exighcias da legisla@o regulamentada do
exercicio das profissks de engenheiro e arquiteto e a legislagEo complementar do CREA e CONFEA,e
satisfawm ainda o que determina este d g o :
8 lQ - As firmas e os profissionais legalmente habilitados dever80, para exercicio de nuas atividades
em Natal, estar inscritos na PREFEITURA.
8 2* - Para a inscrip50 acima, manteri a Prefeitura urn q u i v o especial, em que se anotario as
seguintes info-ks:
niunero de requerimento;
b) nome de pessoa, firma ou empresa;
c) enderqo de pessoa, h a ou ernpresa;
d) nome do responshvel tkcnico (quando for o caso);
a) i n d i c q b do diploma ou tftulo;
f ) nhnero da carteira pmfissional;
g) assinam do profissional;
h) taxas cobradas;

obsewa@es;
8 3* -A inscripk iori solicitada por meio de requerimento que deverii satisfazer ao que segue:
ser dirigido ao Assessor de Planejamento;
b) ser requerido pelo Profissional ou respodvel timico;
c) constar do requerimento o seguinte:
I - nome do profissional;
I1 - atividade da firma, orgmizago ou empresa;
In - nome & firma, o r g a n i z ~ bou empresa;
N - enderego do escritirrio ou empresa;
V - nhnero da carteira profissional e titulo de habiliw30.
8 4Q- 0 pedida de inscrigo deveri ser acornpanhado da seguinte documentaq50:
a)cmeira profissional expedida pelo CREA;
b)duas fotos 3 x 4 ;

c)contrato ou registro de firma,sociedade, companhia ou empresa (quando for o caso), devidamente
anotado no W A .
Art. 8P - Deferido o pedido de inscriGo, a SMPCG providenciarA o preenchimento das fichas (2).
Art. P- 0 profissional pod& solicitar a baixa de sua responsabilidade:
1- de ma d e t e r m i d obra
expondo a
do seu pedido;
b) d e c h d o o estado da obra na data do requerimento;
C) d e c h d o se foi cumprido o projeto aprovado no caso de Ter sido iniciada a obra; no caso de
ni5o Ta sido cumprido o projeto aprovado, expor as &s
que justifiquem o pedido de baixa neste caso
especial;
d) no caso de haver multas motivadas @a execuqEo da o h em questk, provar a q u i w o clas
memas.
II - de urn grupo de obras ou da totalidade das obras de que for responsive1por uma firma:
requerer separadamente para cada obra.
m - cancelamento de registro:
n8o se achar mpenso; no caso de estar, dwerfi primeiramente cumprir a pemlidade imposta, para depois
requerer o cance1;unento;
b) provar que n b &ti em dkbito corn a Fazenda Municipal;
c) nio se achar qualquer das otuss de que 6 respons4vel de exigencias formuladas neste cbdigo.
Art. 10 - 0 profissional ou firma s e d excluido do registro por urn dos motivos que se seguem:
I - por falecimento ou e x w o & firma;
II - por Ter sido solicitado, espontaneamente,o cancelamento de seu registro;
ITI- por soIicita@o do CREA, decomnte da fiscalizagb do exercicio da profissIo e na forma da lei.
8 18- Somente no cam do item ll poderh o profissional ou firma requerer nova bcri@o.
9 2' - O ato de a c l u s b de urn profissional serh expedido pelo Prefeito, sendo obrigatbrio, na
publicaflo do Dihio Oficid,justificativa dos motivos que levaram o profissional a ser excIuiuido.
Seeiio I1
Apresentaqio e aprova@o de projetos
Art. 11 - Para a aprovaflo de projetos de construqiles, modificq8es, o interessado deverfi
a p m t a r SMPCG os seguintes documentos:
I - requerimento;
II - planta de locaqio em t&s vias de cbpias heliogtaficas;
III- projeto de arquitetura em tx& vias de c6pias heliogdficas.
5 le- 0 requerimento assinado pdo propriethio, con& o nome do propriethrio, corn endereqo,
local da obra corn indicaqEo de ma, natureza e destino da obra, h a a ser construida ou demolida, nome(s)
do(@respons~vel(is)peh execu@o da obra, corn respectivos e n d m s .
5 ZP- A plmta de locqEo d w d canter, em escala nEo Serior s 1:500, as geguintes informaq6es
grhficas:
a)dimensBes e h a do Iote;
b)-s
ao lote e posiqio da q u a
c)lotes vkinhos corn sua numera~lo;
d)orienr@o magnktica;
e)posiqb da construflo projetada, corn afastamentopara as divisas;
f)indiqk dde curvas de nivel.
g 3e - No projeto a ser apresentado deverli constar:
a)planta de cada pavimento do edificio e respectiw dependhcias corn a i n d i q i o do destino a ser
dado a cada cornpartimento e suas dimmdes (escalrt 150);
b)elevqiio &(s) fachada{s), voltada(s) para via p6blica (escala 1:100 w 150);
c)cortes longitudimis e transversais pelas partes mais importantes do edificio (escala 1:50);
d)indic@o dos elementos estrutmis que devem constar das plantas e cartes;
e)memorial dmdtivo, explicitando:
1 - nature= & obm e ImlizsFb;
2 - h a do terreno;
3 - h a ocupada pela consftu~h;
4 - h a total da comtruflo;
5 - nome do propriethio e assin-;

6 - nome do autor do projeto e assinatura corn titulo e n h e r o da cartek profissional;
7 - norne do responshve1 peh execugo da obra e assinatura mrn titulo e nilmero dtt carteira
profissional;
8 - descrigo dos elementos estruturais, do equipamento e principais materiais, que IGOpossam ser
explicitados nos desenhos.
Art. 12 - 0 s projetos apresentados nio p o d d o conter rasuras; E permitida a corre@o de cotas a
tinta vermeha, ressalvada a correq3o A parte e rubric& pelo autor do projeto, devendo as ressdvas serem
visadm pela autoridade que tiver permitido a corrqio.
Art. 13 - 0 projeto receberi o visto, em todas as suas cbpipias do engenheiro ou quiteto que o tiver
examinado.
Art. 14 - Nos projetos de demoligo, acrhimos, reformas e reconshuqGes de M c i o s , a hde
facilitar a leitura das plantas, indicar-se-30:
a)tinta preta: constnlqlo a set conservada;
b)tinta vemlha: consmqb a ser executada;
c)tinta marela: construi$o a ser demolida
Art. 15- Serb devolvidos aos interessados, corn indicaqso do motivo, os projetos que estiverem em
desacordo corn o presente Cdigo ou tivmm ems.
M. 16 - 0 p m mhximo para aprova~ados projetos t de 30 (trinta) dias, contados da data da
entra& do xequerimento na Secretaria Municipal & Planejamento e C o o r d e q b Geral (SMPCG).Se findo
este prazo, o processo nio houver recebido despacho, o interemado pod& dar inicio i construgo, m&te
depbsito de emolumentos e taxas devidos a comunicqb h SMPCG,corn obedihcia aos dispositivos deste
Udigo, sujeitando-se, por dec1araGo corn h a reconhecida, a demolir o que estiver em desacordo corn as
presentes normas.
ArL 17 - Conforme a imporhcia e o destino das obras, ou se estas astiverem ligadas ao Plano
Diretor da Cidade, antes da aprovac3o dos projetos o Secrethi0 de Planejamento os enviarh i Chefia do
Escrit6rio do P h o Diretor para dar parecer.
Padgrafo 6nico - Verificada a hipbtese prevista neste artigo o prazo para aprovwgo dos projetos
s e r i de 60 (sessenta) dias.
Art. 18- Aprovado o projeto e pagos os emolumentos e taxas, sed expedido o alvarh de constn@o
onde s@ expresses, a l h do nome do proprietkio, elementos de identi6caq:o do lote ou term0 que
receberh a constru~50,as ccertid&s Iegais a serem observadas, nssim como qudquer outra i n d i q h julgada
neceda.
Art. 19 - 0 dvarsl de construqb prescrevd no pram determinado pela SMPCG consignado a
respectiva l i m p .
8 lP-A prormgaFgo do prim concedido no alvarh, para a wnstruFg0, s e r i dada pel0 6rgk ttecnico
competeate, desde que solicitada a justificativa pel0 propridrio, ate 60 (sessenta) &as ap6s o prazo fixado
no respective a l v d .
$ 2P - QuaIquer renovaqk ou revalidwb da licenqa de construqb ficad subordinada so reexame,
peio Departamento de Controle Urbanistico do Projeto aprovado.
8 3* - A d d w b da aprova~bde urn projeto aprovado sb podah sw concedido se na data da
revaiidapb, o projero satisfizer "in toturn'' as disposiq6es deste Cbdiio.
Art. 20 - Dos exemplares do projeto aprovado urn f i c d arquivado na SMPCG e os restantes
enhgues ao interessado, juntammte corn o dvari.
Parhgrafo Bnico - Urn dos exemplares do projeto aprovado entregue ao iateressado, bem como o
&ad, deverk ficar no local da obra para s e r a exibidos 4 fiscaliza~b,quando o exigkm.
Art. 21 - Para rnodificq6es essenciais no projeto aprovado, s d necessslrio nova aha& rquerido e
processado de acordo corn asta sepb.
Padgrafo Wco - Pequenas dteraqGes, que n8o ultrapassern os iimites fmdos aos elementos
essenciais da construpb, nb dependem de novo alv& sendo en-to
necessbia a aprovaw do DCU.
Art. 22 - 0 camelamento da aprovagffo de urn projetr, podmi ser feito a juizo do Secretitrio do
Planejamento, no caso de Ter sido constatado engano em sua aprovaqHo. Neste cam, recair3o sobre a
Prefeitura a mponsabilidade e os Gnus por ventura jB reahmias, a fim de que fiquem respeitadas as
disposi#h deste Cbcligo.
APL 23 -A Prefeitura f o m d projetos de cmstruqk popular, que G o ultrapassem 50 (cinqiienta)
metros quadrados, a pessoas reconhecidarnente pobres, que n5o possuam h&itaqSio prbpria e os requerem
para sua moradia.

Padgrafo b i c o - No c a m de consmqio de acordo corn este artigo a Prefeitura deverb afixar
placas onde conste a repartie0 que esta afeta h conshq5b lo e r n e do profissional habilittldo e respondvel
pela o h Deverh constar ainda & placa o nwero da licenqa especial fornecida peh Prefeitura.
Seq80 III

Licenv pars eonstrafr
Art. 24 - Nenhuma Construqlo, reconstmqb e, ackcimo, reforma ou dernoliqb sen4 feita sem
privia licenqa da Prefeitura.
5 1' - A Iicenga dependerd da exist€ncia de um projeto aprovado, podendo s e r a reyeridas, ao
mesrno tempo, a aprovqb e a licenqa da prefeitura.
# f -As licenqas de constmqb teriio o a validade de urn ano para o inicio das obras.
8 3' - se, depois de aprovado o projeto expedido o a l v d de construqiio, houver mudanga de planos,
o interessado deversl requerer nova aprova@o do projm, assinalando as altmqks.
ArL 25 - Depende da p M a apmvagio de projetos das respectivas obras, a licen~apara construqEo,
reforma, m o d i f i w s ou acrkscimos de dificios ou de suas dependgncias, p d i s ou balausmdas, estes
iiitimos no ahhamento dos logradouros piiblicos.
Padgrafo h i c o - S6 se& considmdos de carhter definitive as consh~6escujos projetos tenham
sido liceaciados pela Prefeitura.
A d 26 - NEo dependem de apresentago de projetos as liceups para:
I - constru@es de simples cobertas, corn h a inferior a 8 (oito) metros qudados, desde que fiquem
afastadas do ahhamento 10 (dez) rnelxos e satisfapn as condifles de higiene e seguranpa, nlo podendo,
em hi@ese dgma servir sua d e s t i ~ abinstalwes sanithas;
II - construpki do muro de ahhamento de logradom plblico, sendo, entretanto, n e c ~ o os
s
alinhentos e nivelamentos a serem fornecidos pela Prefeitura;
III - conswhs em edificios;
IV - pinturas externas de ediffcicios;
V - consm@o de muros divisbrios.
Art. 27 - Nos edificios existentes, que estiverem em desacordo corn as presentes normas, serio
permitidas obras de construq50 parcial ou de consertos, desde que nZIo dE lugar h f o m q b de novos
elernentos em desacordo corn as normas legais, G o resultem em ac&scimo da &reaconstnrida, e que venham
concorm para mehoria da cwdiqks de higiene e segurtfnqa dos mpectivos edificios.
8 l*- A licenpa, nos casos previstos neste artigo, depende de aprovaqb dos projetos, que deverh
ser acompanhados de urn memorial em que se especifiquem, detalhadamente, as obras, e se justifiquem a sua

necessidade.
8 Z0 - An- de aprovar os projetos das obras a que se refaem estes artigos a Prefeitura po&d fazer
vistorias nos edificios para verificar sms condiqaes e decidir da convenidncia de n h conceder a licenqa.
Art. 28 - 0 s processos de liceoga & obra ou instalaqgo serh examinados palo Departamento de
Controle Urbanistico da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenaqio Geral da Prefeitura.
Panlgrafo bico - 0 s promsos para d f i c q g o de prkdio de mais de 3 (tds) pavimmtos elou para
fins especiais como cinema, teatros, hospitais, casas de saide, maternidade, escolas, templos, hot&
mercados, centros comerciais, postos de serviqos e abastecimento de veiculos, edificios industriais, etc.,
d e v d o ser examinados pel0 Escritbrio do PIano Diretor & Natal e depois e n c d a d o s para o
Departamento de Controle Urbanistico para o devido parecer.
AIZ 29 - 0 s requerimentos de licenqa para a execugpio de serviqos de qualquer natureza em prBdios
tombados ou que interessem A Diretoria de Patrim6nio Histbrico e Artistico Nacional d e v d o ser
encaminhados a essa repartipio.
Art. 30 - Se os processos ou projetos estiverem incompletos ou apresentmm epuivms ou
inexatid&
o interessado convidado atravb do Diirio Oficial a prestar esclarecimentos. Se expirado o
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicaqh n3o forem prestados os esclarecimentos, sew os
processos arquivados.
Padgrafo inieo - As coou retificafles dos projetos deverio ser rubricados pdo autor do
projeto e pelo construtor.

Art. 31 - Temhada a abra, qualquer que seja o seu destino, o pxBdio somente podersl sex habitado,
ocupado ou utilizado a@s a concessb do "habite-se".
lQ- 0 "habite-se" serA solicitado pel0 propriethio ou pelo construtor e serh dado pelo diretor da
SMPCG, & p i s de Ta verificado:
estar a construqb completamente concluida;
b) Ter sido obedecido o projeto aprovado;
c) Ter sido construido o passeio e colocada a placa de numeraq50.
8 2g- 0 s concession&ios, departamentos ou autarquias respons6veis pelo fornecimentode & p a ,luz,
&, t telefone sornente poligar, em c d t e r defmitivo, suas redes e conptruq6es novas que possum
"habite-se".
8 3'- Nas Iojas o "habite-se"podera ser fornecido independentemente do revestimento do piso, que
deved ser concluida quando da execup30 das instalaqdes para funcionamato do comhcio a ser ali
localizado.
4* - AS BdificqBes do tipo popular, quando destinadas A moradia do seu propriefdrio, podefio ser
habitadas provisoriamente, antes de terminadas as obras, desde que estejam cwcluidas e em condifles de
serern utilizadas, pelo menos, urn cornpartimento de pennantincia protongada, a co*
e o bmheiro, e ainda
achar-se a edificqZo abastecida de agua e esgoto, e corn placa de numera@o colocada.

ArL 32 - No caso de demoii@o total ou parcial de qualquer edificaqo, o interessado deverii obter
previamente autorizaqb da Prefeitura, solicitada por requerimento e acompanhada por plmta de locaeo e de
projetos, em caso de demoliq2o parcid ou reforma.
ArL 33 - A demoliqTao total ou parcial das constnqb serh imposta pela Pxefeitura, mediante
intimagHo, nos seguintes casos:
I - -do
clandestina, entendendo-se por tat a que for feita sem pr4via aprovago dos projetos elou
sem alvari de Iicenw;
II - Quaadb for feita sem observincia do ahhamento fornecido ou corn desrespeita ao projeto
aprovado,
IU- Quado houver ameaga de r = aou perigo para tratwuntes,
IV - Quando em desacordo corn Lei do PIano Diretor.
4 lQ-As dernoligks em todo ou em parte se& feitas pel0 proprietirio e/ou As suas custas.
8 2*- 0 proprietirio p o d 4 dentro das 48 horas que se seguirem il intima$o, pleitear m s direitos,
requerendo vistorias na constru@o, a qua1 deved ser feita por dois peritos profissionais habilitados, seodo
urn obrigatoriamente da Pwfeitura e as despesas por sua conta.
8 3* - IntimadO o propriethio em &co&ncia do resultado de vistorias, seguir-se-A o processo
administrative, passando-se qhioolitbria, se n k forern cumpridas as determinq8es do Laudo Pericial.
9 4' - Intimado o propriebhio a proceder a demoli@o e n h o fazendo, dentro do pram daminado,
a Prefeitura procede15 a demolipio impondo ao msmo as smq6es previstas em lei e cobrando as despesas
decorrentes da dernoliq50.
Art. 34 - Salvo destruiqgo por i n k d i o , desabamento, ocodncia & o u h s casos fortuitos, a
reconstruq30 de prkdio situado no centro urbana deverh ser iniciada no pram de sesserrta (60) dias a conm
da dernoliqio.
8 lP- S e w que ocorrer casos fortuitos, e a consmqk nEo for iniciada no prazo previsto neste
&go, o terreno serA fechado, no alhhmento do logradouro pfiblico, de alvenaria ou de cowreto, at6 a
altura de 1.50111.
8 2Q- A hobservbcia das exighcias referidas neste artigo sujeith o p r o p r i e ~ oa imposiqio das
penalidades previstas neste C6digo.

T~TULOIT
NORMAS GEN&RLCM DAS EDLFICACOES
Capitulo I
IMPLANTACAO DO CANTEIRO

Art. 35 - 0 aIinharnento do lote serh fomecido peIa Prefeittm, quando da aprovqgo do projeto, e
indicado na plmta de locaeo, obedecendo 4s diretrizes gerais pelo Plano Diretor ou projeto adotado pela
Prefeitura.
Art. 36 - 0 s recuos, gabElritas, taxas de ocupq5o e. ddensidades serh detenninados pela Frefeitura,
de acordo corn as determinaqiks do P h o Diretor.
Art. 37 - Em mnas do municipio indicadas pela Prefeitura, ou on& esta achar conveniente, os
-nos
a h edificados &ve& Ter, no dinhamento, fechos de dvenaria ou de concreto at4 a aim de
1.5Om. 0 propriethio de toda consmqb nova 6 obrigado a constnrir o passeio de sua testada de terreno.
g lP- A Prefeitura pod& construir elou restaurar os passeios, ficando, no entanto, o proprietiuio na
obrigapb do pagarnento A Prefeitura, a l h das saq6e.s que Ihe sen50 aplicadas de acordo corn a lei vigente.
2* - NBhip6tese de constnqaes antmiores a este Cbdigo,o prazo para a constnqiio de passeio sed
de 30 (trinta) dias ap6s a i
nfeita pela Prefeitura.
Art. 38 - A reposiqio dos passeios, quando removidos ou prejudicados por empmas, autaquias ou
repartiqks pfiblicas, s e d executada por aquela que determinou o serviqo.
Art. 39 - Quando em virtude de serviqos de calgamento executados pela Prefeitura em logradouros
situados em qualquw zona da cidade, forem alterados os niveis ou largura dos passeios, ou ambos cornpetid
ao propriethio a reposiflo desks passeios, salvo quando tais passeios tenham sido construidos legdmnte,
caso em que a reposigk cabed A Pxefeitura.
Art. 40 - T& e qualquer terreno circunjacente a qualquer constru~iodevmh ser preparado de mod0
a permitir o pronto escoamento das A g w s pluviais.
Art. 41 - As hgms pluviais de telhados e terrenos construidos deverio ser convenientemente
canalizados por meio de condutores que, passando sob a prtsseio, despejem na linha d' &a.
Art. 42 -Em caso algum, serh permitida a ligago de condutores de Aguas pluviais a mde de esgoto
da cidade.
Art. 43 - Nenhurna constmqh ou demoliqio poderd ser feita no alinhamento, dos logradouros
*blicos, sern que haja em toda a testada urn tapme provis6rio de 2 (dois) metros de altura, no minimo,
unido e pintado, construidu corn material adequado. Estes tapumes ~o poderio ocupar mais da rnetade da
largura do passeio devendo o restante pemmecer Iivre de enhllhos ou materiais, permitindo o trhsito de
pedestres.
Art, 44 - 0 s andaimes deverh satisfazer as perfeitas condiqGes de segmnp, tanto para
empregados na obra como para a vizinhaqa t o pfiblico em gem!, devendo os monta-cargas da obra serem
guarnecidos em todas as faces externas, inclusive inferior, corn f e c h e n t o perfeito, para im@ir a queda de
rnateriais e oferecer seguranpa aos usufirios.
Art. 45 -No caso de grandes consmfles, chaminks, igrejas, etc., poderi a Secretaria Municipal de
Planejamerrto e Coordenaph Gerd exigir projeto completo dm andaimes e respective dlcu10.
Art. 46 - Para seguranqa de trhito, a noite, os andaimes e depbsitos de materiais na via pliblica
dev& ser assinalados corn luz vermelha. Estes andaiis e dep6sitos de materiais poderh ser retirados a
j u h do & g ~ oioqetente da Secretaria Municipal de Planejamento de T h i t o .
Art. 47 - 0 s andaimes e tapumes a h ppoderb ocultar os focos de iluminqiio pfiblica, as p l m de
numemqb e nomenclatura das mas, nem prejudicar a arborkmqFm da cidade.
5 la - Para a consh@o de mdaimes e enquanto durar a construp80, os aparelhos e acessdrios de
serviqo public0 deverio ser protegidos por dispositivos especiais, de modo a d o impedir o seu uso.
g 2* - AS pIacas de nurneraqb e nomenclatura de ruas seriio postas nos andahes e tapumes,
enquanto durar a construqb.
Art. 48 - Em caso de acidente, por falta de precau~goou segumca devidamente apurada, serh
hposta penalidade ao construtor e propriethrio, sern prejufio das pendidades legais.
Art. 49 -Nos logradowos de grande thsito, os serviqos de carga e descarga de materiais sb podwi
ser feita - noite e se permitida a permaohcia de materiais na via pctrlica o tempo necessirio para descarga
e remopk.

Art. 50 - A numemqfio dm lotes sen% detenninada pela Prefeitura e obedecerfi aos seguintes
crith-ios:
I - para efeito de numeraw ficam convencionados dois eixos, servindo urn de refahcia para as
ruas que correm no sentido Norte-Sul e oum, perpendicular ao primeiro, de refeecia para as ruas que
ocorrem no sentido Leste-Oeste. Para o primeiro cam, save de base a Rua Silva Jardim e seu

prolongamento e para o segundo caso uma linha perpendicular A Rua Silva Jardim, tangenciado o cais na
Avenida Tavares de Lira;
II - onde quer que comece a rua, a numeraq80 de suas casas terh sempre refahcia ao tixo que frca
perpendicular ou que lhe &a hgulo mais aproximado de 90 graus;
III - a cada quatro metros de testacia, ou £&Eo corresponde a urn nhero de casas, sendo que os
nimeros pares sb colocados do lada direito da rua e os niuneros impares do lado esquerdo, tomando o
sentido dos n h m s crescentes.
Parhgrafo halco - 0 n h r o da edificw30 Iofornecido peIa Prefeiturajuntamente corn o alvarir e
deved ser ahado, durante a construqEo, no local da o h , em lugar visivel.

Art. 51 - 0 s v5os de iluminaqIo e ventilaqb devergo Ter h a igual ou superior a 116 da h a do
piso do cornpartimento que atendem.
Art. 52 - NZo serge considerados ventilados ou iluminados os compaaimentos cuja profundidade, a
partir da abertm iluminante, for superior a 3 (&&) vezes o seu pk dhito.
Art. 53 -A altura das vergas nos vZos de iIuminaqb
p o d e a ser inferior st #5 do p6 direito,
Art. 54 - 0 s compartimentos destinados il permanhcia diurna ou noturna dweriio ser iluminadas e
ventilados diretamente para o exterior, stravbs de h a d e d e r t a & terraps ou varandas que G o
ultrapassem 2,50 m de prohdidade (dimensk mkdia perpendicular ao vk).
5 le - Quando os v5os de iluminq30 e ventila~bderem para h a s descobertas confinantes corn
elementos de vedsl~iode altura superior a 2,00 m, estas beas terb o minirno de 4,00m2corn l a q u a minima
de 1,5Q metros.
8 2P- Quando se tratar de prkdios comerciais ou de apartamentos, as h a s de que trata o parigrafo
anterior date artigo, crescer8o de 1,00 mz,por cada pavimento acima do segundo.
8 P - As h r t s para iIuminaqHo de banheiro e dep6sitos te& o no minirno 0,36 m2,corn largura
minima de 0,60 m.Estas h a s crescde 0,25 m2,por cada pavimento acirna do segundo.
Art. 55 - 0 total da supeficie das aberturas para o exterior, em cada c o m p ~ e n t onlo
, poded ser
inferior a 1C6 da superficie do piso do cornparhento, quando se tratar de dormithios, salas de estar,
escrithios e bibliotecas, de 118 da irea do piso quando se -tar de cozinhas, copas e banheims.
Art. 56 - As aberhrras destinadas A insolaq30, ilurninaqb e ventilaqb, deverso apresentar as
seguintes heas minimas:
116 da hrea 6til do cornpartimento, quando voltada para o logradom, hrea de fiente ou h a de fundo;
b) II5 da k e a 6til do c o ~ e n t oquando
,
voltada para espqo livre fecbado, varanda ou temqos.
P h g r a f o W c o - Mettule, no mtnimo, da Area de ilumina$5o exigida deverh ser destimh a
ventilqk.
ArL 57 - Sedo dispensados de ilumin@a dire& e natural:
I - corredores e "'halls" de Area inferior a 5,00m2;
I1 - cornpariimentos que, peIa sua utilizaqio, justifiquem a ausgncia de ilumina$%onatural, his, como
cinema e lahmtbrios fotogt-gficos, desde que disponham de ventiIaq30 m c h c a ou ar condicionstdo;
III - portaria, depbitos de uknsllios ou males, -0s
ati 2.00m2,e dep6sito de lixo em edificios.
Psrhgrafo him - Em qualquer cam de ventilaqk mec3nica ou ar condicionado, s d obrigatbrio a
apresentaqo de projeto por profissional especializado, a c o m ~ de
o memorial descritivo contendo as
~pecifica@esdo equipamento para a concessk do "habite-se".

CapituIo IV
DIMENS~ESWNIMAS
DOS COMPARTIMENTOS
Art. 58 - Sio as seguintes as dimensbes, h e a s e pe-direito minimo permitidos para compartimentos:

$j1' - Toda a habita@o t e d no rnhimo 35.00rn2 de c o n s ~ 5 0devendo
,
Ter, no minimo urn quarto,
uma sala, um baabeiro e urna cozinha.
# 2* -As instdaq6e.s sanithias deverio conta bacia sanithia e lavatbrio.
Art. 59 -As h a s de circul@o devTer as seguintes larguras minimas:
a)circulaqb de residkcia: 0,80m,
b)circuh~kde coletiva ate 20m de comprimento: 1,20111;
c)circulaqb entre 20m e 50m de comprimento: 1,50111;

d)circulapk entre 50m e 80m de comprimento:2,OOm;
e)circulaw de mais de 80m de comprimento: 2,SOm;
8 lP-Nos vestibdos e heas de frente a elevadores a l a m minima s d de 1.50m.
g 2Q- Us p6s direitos minims de 2,201~1para halls, c o d o r e s e garagefls e 2,70m para demais
compartimentos, salvo casos que sejam justificados tecnicarnente.

Capifulo V
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PROCESSOS CONSTRUTIVOS
Art. 60 - 0 s materiais de construglo, o seu emprego e a tbcnica de sua utilhflo dew& satisfazer
k especifica@es e is normas adotadas pela Associ@o Brasileira de Norms TBcnicas (ABNT).
Art. 61 - Nas cozhhas, banheiros, toaletes e sanitasios o revestimento das paredes, ate 1,50 metro de
altura bem corn dos pisos, deveri ser de material impermehvel e lavhvel.
A r t 62 - Na coziaha, sempre que houver pavimento superposto, o teto deved ser construido em
material incombustivel.
Art. 63 - Nos compartimentos sanitArios, providos de aquecedor a glis, carvh ou similar, dev& ser
assegurada a ventilaqb por meia de aberturas pr6ximas ao piso e ao teto.
ArL 64 - Nas garagens coletivas, as paredes ate 1,50111
de allma, e os pisos, obrigatoriamente, s e w
revestidos de material lavivel e impermeke1, corn ralos, torneiras e rampas at6 2,0%.
Arr. 65 - Nas constru@es terninadas em vias n5o servidas pw redes de esgoto, sera tolerado o uso
de fossas, desde que sejam skpticas.

ArL 66 -As normas especificas sgo complementares as normas genkicas das edificqks, devendo
os projetos obdecer a ambas as categoritts, prevalecendo a especialidade apenas nos casos dos artigos

seguintes.
Capitol0 I1
LOCAIS DE MORADLA
Art, 67 - Sio considerados locais de moradia: ha bitaqees individuais, dficios de habitwb
coletiva, hotkis, motkis, pensGes, intemtos, quart& e asilm.
Padgrafo 6nico - 0 uso do solo para a -20
de moradia serh determinado pela Lei do Plano
Diretar.
SeqPo I
Habitaqies hdivlduais e coletiws

A r t 68 - Toda habitwh indwidual, com mais de 35,00m2, & v d prever local de pelo menos
10.0Od para guarda de veiculos dentro do lote.
Art. 69 - A h a de banheiros e sanithos xh, no minimo, de 1,00m2por p e p , devendo nos
projetos serem indicados sua localiza~~o.
Art. 70 - 0 s banheiros e sanithriosn b podem abrir diretarnente para copas, cozinhas e salas.
ArL 71 - As escadas nas habita~6esindividuais dever5o Ter a largwa minima de 0,80m e nos
pddios de habit%& coletiva teffio o no minimo 1,20111. 0 s degraus terh o a altura de 18 cm o piso minim0
& 0,28.
Art. 72 - No caso de exigencia de elwadores serii obrigatbria a existencia de escadas.

Art. 73 - 0 s predios destidos a habitaqdes coIetivas bem assim as dficaq6es de dois ou mais
pavimentos, destinados a mais & m a habitago, devefio Ter as paredes externas e as perimetrais de cada
h a b i w b bem como, lajes pisos e escadas construidos em materid incombustfvel.
Art. 74 - Nas habitqBes onde G o houver quartos para empregados, os depbsitos e despensas tem o
Area minima de 6,OOm.
Art. 75 - cada apartamento deverh possuir, no mhximo, quatro compartimentos: sala, quarto,
banheiro e cozinha.
Art. 76 - 0 s dficios de apartamentos corn oito ou mais apartamentos possuirSo, no "hall" de
entrada, local destinados rl portaria, dotado de caixa coletora de comspondEncia.
ArL 77 - Nos ediffcios de apartmentos corn 12 (doze) ou mais apartarnentos deveri haver, pelo
menos, um pqueno apartamento para moradia do zelador.
Art. 78 - 0 s praios de a p m e n t o s dever5o ser dotados de gmgens exclusivamente para
estacionamento de veiculos de passeio, na propoqgo de urn carro para cada 3 It&) quartos, devendo ser
considerada a h a de 25m2para o estaciomento e circuIa@o de cada automBveI.

Parhgrrmfo bnico - Cada garagem d e v d prover instalqh sanithia de m i p o .
ArL 79 - I? obrigatbria a instalaqk de um coletor de tixo, dotado de tub0 de quda e de depbsitos
corn capacidade suficiente para acumdar, durante 48 (quarenta e oito) horas, os detritos provenientes dos
apammentos, sendo que:
a)instah@o deveri ser provida de tubos de lavagem;
b)os tubos de queda &v&o ser ventilados na park superior e eIevar-se 1,00 metro, no rnhimo,
acima da cobertura.
Art. 80 - Para os edificios de habit@o coIetiva, construidos sobre pilotis, i h s e h qrovados
pmjetos que apresentarem sol@io estrutud ou elementos de construqb ou ajardinamento que prejudiquem
a util-o
dos espqos no pavimento bheo de acordo corn sua descr-i@o no projeto:
as Area fwhadas G o p o d e o ultrapassar 2P!da h a de projeqgo do eedificio;
b) deverh ser previsto, para recreq5o e circulaqEo, a pavimentqb de 40% da h a de projepiio do
bloco.
Art. 81 - 0 s edificios corn mais de dois pavimentos, a partir do Grreo exclusive, deverb ser
dotados & elevadores.

Art. 82 - A l h das disposiq6es gerais deste Udigo que he forem aplichveis, as construq&s
destinadas a hoeis, deverio satisfam As seguintes condit$es:
I -Albm das m a s destinadas a habitagh, devefio, no minimo, possuir as seguintes dependhcias:
ve8tiido;

b) servi~osde portaria, adminisIsa$30 e comunica~b;
c) sala de estar;
d) cozinha para desjejum (haminima de 20mzk
e) depen&ncia para gwda & utensilios de lirnpeza e serviqo;
f ) muparia;
g) depdsito para guarda de bagagem de hbspedes;
h) vestiatio e sanitfirio de serviqo;
I1 - Quando o hoteI servir refeiq6es sersl obrigathria a existhcia de:
sda de refeiphs;
b) cozinha;
c) copadespensa;
d) c h a s frigorificas ou geladeiras para guarda de alimentos.
III - Em hotkis corn mais de 50 (cinqiienta) quartos, os donuithrios poTer Area minima de 8m2,
quando tiver apenas urn leito, e de 12m2,corn 2 (dois) leitos mantendo-se sempre a dimensio minima de
2,85111.
I
Y- 0 s baaheiros privativos, comedores, escadas e galerias de c i r c d ~ btee0 o 1minima de
1,50m e o pk- direito pod& ser reduzido atk 2,20111.
V - -do
os quartos d o possuirem banheiro privative deverA exisrir no an& para c a b grupo de
5 (cinco} quartos ou fraqb, no minimo, urn conjunto w.c., chuveiro e lavatbrio, para cada mexo.
VI - 0 s dficios quando tiverem 3 (es)
ou mais pavimentos, M o dotados de 2 (dois) elevadores,
devendo as e s c h serem claramente dispostas e assirniladas.
VII - D e v d o possuir reservatbrio de &ua, espectficos para a instalaph de inchdio, e sistema de

-1

de emerghcia.
VEl- Quando existir lavanderia, essa deveri possuir as seguintes dependhias:
depbsito de roupa servida;
b) local de Iavagem e secagem de roupa;
c) local para passar ferro;
d) depbsito de roupa limp.
Art. 83 - Serb considmadas pendes, as rnoradias coletivas s e m e h t e s a hogis,contendo at& 10
(dez) quartos e fornecendo alimentqk em refeitbrio coletivo,
Padgrafo Wco -As pendes ficam dispensadas dos incisos: I-a, I-b, III, VI, VII.
Art. 84 - Se& considerados motkis, as moradias wletivas sernelhantes a hotkis, contendo at&20
quartos e dotadas de um local de estacionamento para cada quarto.
3 l*- 0 s mot& ficam &spensados dos incisos: I-a; I-c; I-g.

Art. 85 - Para efeito date Cbdigo, s d considerado internato o estabelecimento de edwaqio em que
haja alunos resideotes. A h a do internato deverh pardar a r e l q b de 20 m2por aluno.
Art. 86 -As h a s obedecerh b seguintes relaq6es:
a) refeitbrio 0,80 m2pl aluno;
b) instalapees sanithias, sentigos medico-dent8t.ios,enfemwias: 0,82 m2por aluno;
c) dorrnit6rios: minim0 de 4 m2por aluno interno;
d) caixa(s) d'agua, contendo urn minim0 de 40 (quarenta) litros, por aluno;

e) instah@es sanitfirias;
1)um mict6rio para cada 15 (quinze) alunos ou fmqb;
2)um lavatbrio para cada 15 (quinae) alunos ou
3)um W.C. para cada 25 (vinte e cinco) ahnos do sexo masculine ou
4)um W.C.para cada IS (quinze) alunos de sex0 feminino ou fi-aqE0.o;
5)um tebedowo para cada 50 (cinqiienta) alunos ou fmq30;
6)um chuveiro para cada 10 (dm) alunos internos ou £rqb.
Paragrafo dnico - Para efeito deste Udigo, este artigo sersl aplichvel a projetos de quart&.
ArL 87 - Para efeito date Cbdigo serh considerado asilo o estabelecimento destinado A b a b i t ~ b
e
tratamento de menores dou anciks.
Art. 88 - 0 s asiIos dever50 ser dotados, no minirno, das seguintes dependenciax
I - administraqk,
II - gabinete rnMico-denthrio;
III - permanhcia dos asilados- salgo de trabalho, leitura e recreio;
IV - alojamento das difexentes classes de asilados;
V - refeitbrio;
VI - cozinha;
VII - copa;
VUI - despensa;
M - e d d a corn capacidade minima de 8% da Iotago do asilo;
X - velbrio;
Art. 89 - 0 s asiIos para menores deve- Ter t a m b h
I - salas de aula, corn d i m 0 35 (trinta e cinco) alunos por classe;
II - ginkio para pdticas esportivas;
IH - phtio caberto;
IV - sala de recreio;
V - campos de jogos;
VI - audit&rio.
Parhgrafo h i c o - Tratando-se de estabelecimentos particulares de cariter filantdpico, podeii ser
aceito o uso dos itens 11,111, VI em uma mesma Area, desde que seja provada a sua exeqiiibilidade e lotapb.

£ram;

wk;

Art, 90 - Para efeito deste Cbdigo, serio considerados locais de trabdho burocr$tico as construqks
destinadas, exclusivamente, a realizqio de atividades adrninistrativas e assessorias.

Art. 91 -As salas de trabalho te&
de eixo a eixo.

o, no minim0 I2 m2de h a e 3m em sua menor dirqgo, medida

ParBgmfo Gnico - Corredores, sdetas de espera, vestibules, "hall" de elevadores ou sanithios nki
szo consideradas salas de trabalho e suas dimensks, quando n8o jB a s t i p u b em outros artigos, sMas-50
pela Prefeitura.
Art. 92 - I? obrigatbria a instmrIa@o de urn sanitssio para cada gupo & salas utilizadas pox um
memo ocupante, na relqio de 60 m2ou fraq.0, para ~ d instal-.
a
Art, 93 - 0 s projetos deverio prever o conforto ac$stico e t-co
dos u s m o s e dos vizinhos.

Art. 94 - Para efeito desk Cbdigo s&
consid eradas locais de abastecimmto as edificafles
destinadas A venda ou guarda de produbs alirnentfcios e combusdveis.

Art. 95 - Em edificios, seri permitida a abertura de galerias de passagens internas, em pavimmtos
&os
ou imediatamente superiores ou inferiores ao em, corn largura mtnima de 4m e pd-direito minimo
de 3m, para o fm especial de acesso a lojas dou conexio entre duas mas.
ParBgmfo Qllico - A largura e o pe-direito dessas galerias se& de no minimo, 1/20 de seu

comprimento.
Art. 96 -As lojas clever30 satisfazer B seguintes exigencias:
a)superior a 12 m2e dunensio minima de 2,851~
5 1' - Para efeito de d m q H o e insta1@io comercid serh permitido rebakarnento do teto ttte 2,25rn
de pbdireito.
# 2* - Nos casos de Iojas corn 5m ou mais de Ndireito peril permitida a construqb de sobreloja ou
jirau, ocupando &a inferior a 50% da h a da loja, desde que ~o prejudique as condifles de iluminaqk e
ventiIaq50, sendo mantido o pBdireito minim de 2,25111.
b)instalqb sanithia prbpria, na rx& de urna instalaqio para cada 100m2de hrea ou hqb.
Art. 97 - A Prefeihlra pod& exigir a comprova~bdas condii$es de ventilaq30 e ilumha@io
artificiais, mediante equipamento, devendo este estar instalado por omigo do "habite-se".

Art. 98 - 0 s cornpartimentos destinados ao process0 de gheros alimenticios devergo obedecer as
exigCncias seguintes:
I - n50 poden30 Ter comunica@o direta cam compartimentos ssaitirios ou de babita@io;
IT - os pisos e as paredes, ati a altura minima de 2m, deveriio sa revestidas de material liso,
irnpmneAve1 e resistente a freqhtes lavagens;
IZI - as aberturas ik ventilaqk dwe* ser probegidas para que impqam a entrada de moscas;
IV - deverk dispor de vestihrio os comparthentos sanithios devidamente separados para cada sexo
e d d o s de latrinas e lavatbrios em n h e r o correspondente, no mbimo, a urn para c a b grupo de 20 (vinte)
opexatios ou fkqb;
V - dev&
ser ligados i rede de abastecimento de igua ou cornprovar o grau de sdubridade da
&pa empregada.
Art. 99 - 0 s comparhentos destinados a aqougues, entrepostos de carnes e peixarias dwedo
satisfazer, a l h das exighcias previstas no artigo anterior, ainda As seguintes:
I - as portas deverzo:
abrir diretamente para o logradowo pirblico;
b) Ter, em sua totalidade, a largura mhima de 2,85m e, isoladamente, permitir a renovaqk do ar e
impedir entradrt de moscas, m h t e meios mecbicos ou mediante manutenqSio de abertum corn grade e
tela.
Il - Nio poderEo Ter abertura de comunicaqlo interna;
I l l - d e v e e Ter h a minima de 20m2;
IV - o piso d e v d ser dotado de ralo e Ter declividade fllficiente para o franc0 ecoarnento das
dguas de lavagem;

V - as @es

a c h a de barra impermebvel, deverio ser pintadas a 6leo.

Art. 100 - 0 s supmnercadosdever5o contar no minimo, corn:
I - depbsitos e c h a m s frigorificas, no minimo, 30% de h a total;
n - h a de venda, sem paredes divi*,
III - sanithios e vestikios separados para cada sexo, na propor@o de w.c., urn lavatbrio, urn
chuveiro, para cada 15 (quinze) pessoas de servipo ou h g o .

IV - escritbrio de gedncia.
ArL 101 - A capacidade de atendimento prevista, bem como a previsgo de seu nbnero de
funcionirios rios, deveri constar do memorial explicative, anexo ao projeto, e servird de base para urn
dimensionamento das saidas, circul@io e smitArios e para demminq3o de caixas registradom.
Art. 102 - Nlo serio perrnitidos degraus em toda a hea de exposipio e venda, sendo as diferenqas

de nivef vencidas por meio de rampas.
S&$o

IV

Bares, restaurantes e memearias
Art. 103 - Nos bares, ca*, confeitarias, restaurantes e congheres, as copas, as cozinhas e as
despsas, clever50 Ter os pisos e as paredes, atk a altura minima de 2% revestidas de material liso,
impermeAve1 a mistente a fi-eqiientes Iavagens.
8 1% - Estas w a s n k podpoderEo Ter comunicaqlo direta corn os compartimentos sanithios ou corn
habitaqiio de qualquer nature=.
8 2° -As janelas das copas e cozinhas deverk Ter os v b s protegidos por telas rndlicas ou outro
dispositivo que imp- a entrada de moscas.
8 3'- As wzinhas ngo poderio Ter hea inferior a 10 m 2, nem dimensb inferior a 3m.
Art. 104 - No caso & restaurantes, o projeto deverh prever vestiirios para empregados, devendo
satisfazer as rnesmas condip6es de ilurninago e ventilaqb exigidas para compartimentos sanitirios, sendo
que nos dernais cams deve ser prevista a coloca@o de -0s
para empregados.
Art. 105 - 0 s bares, cafks, confeitarias, restaurantes e congheres devmio Ter compartimentos
sanitanos devidamente separados, para uso de um e de outro sexo.
8 lP- A l h das instalaqbs de que trata este artigo, serk exigidos, nos restaurantes, compartimentos
sttnitfirios independentes, para uso dos empregados.
$ 2a- Estes estabelecimentos d e v d o estar ligados A rede de abastecimento de hgua ou comprovar o
grau de salubridade da Agua que empregam

ArL 106 - 0 s estabelmimentos destinados A venda a varejo de todos os gheros dimentfcios e
mhsidiariamente, & objetos de uso domktico, tambim chamados mercados, dwe& satisher k seguintes
exighck.
I - portas e janelas gradeadas e dotadas de tela, de forma a pemitir franca ventilaqlo e niio permitir a
entrada de roedom e insetos;
I1 - @-dueit0 minim0 de 4m, cmtados do ponto mais baixo da cobertura;
I11 piso impermefivel corn ralos e declividade que hilitem o escoamento das hguas de lavagem;
IV - abastecimento de hgua e rede intema para escoamento de iguas residuais e de lavagem,
prevendo no minimo, um ponto e urn ralo para cada unidade em que se subdividir o m e d o ;

-

V - permitir a entrada e a facil circul@o intern de caminh6es por passagens pavimentadas, de
largura Go inferior a 4m;
VI - quando possuirem Areas internas, mas 60p o d d o Ter hgm inferior a 4m e dev& ser
pavimentdas corn material impemehvel e resistentes;
VII - hea total dos v b s de iluminqb nfio inferior a 115 da h a construida, devendo os vZos se
dispor de forma a proporcionar mlaramento uniforme;
WII- sanithios sepmdos para os dois sexos, urn para cada t 00m2 de irea cwstruida ou fmqio;

M - metade da h a de ilumkqb utilizada para v e n t i l ~ b corn
,
protqiio de teh, ressalvados os
casos de ventilaqk mechica;

X - dispor de compartimentos para a a d r m n i ~ 3 0e fiscalkaqb municipal, corn drea inferior a
15m2;

XI - reservat&riode hgua corn capacidade minima correspondente a 30 (trinta) lims por m2de h a
consh-uida,alkm de 5000 (cinco mil) films destinados a inchdio;
XI1 - ser dotado de equipamentos contra incendio;
XHI - a localhq50 e recuos dos alinhamentos dos rnercados &pen&& de cl8usulas especificas da
LRi do PIano Diretor ou de medidas hmsitkias deste C6digo;
XIV - na hip6tese de o rnercado estar subdividido em compartimento, suas paredes d i v i h nEo
pderiio ultrapasm 2,2011~e os compartimentos dev& Ter hrea minima de 8mZ,de forma a constar ern
plmta urn cixculo de 2m de diametro, piso dotado de d o e declividade suficiente para o franc0 escoamento
das
de iavagem.
Art. 107 - D e v d ser previstos fngorificos adequrtdos guarda de v e r d m , frios, peixes e carnes.

ArL 108 - 0 s postos de serviqos e abastecimento de cornbustiveis devTer os aparelhos
abastacedores distane 4,50m, no mhimo do dinhamento da via piiblica, sem prejuizo da observhcia dos
recuos especiais estabelecidos.
Art. 109 - 0 psto deveri dispor de, no minimo, 2 (dois) v k s de acesso corn largura livre de 7m
cada urn e distaacia entre si, no mtnimo de 3m.
Art, 110 -Em toda h n t e de lote nEo utilhda pe1os acessos devera ser construida mure& g d i l ou
outro obstaculo corn a1tw-a minima de 0,25m.
ArL 111 -junto B face inkma das muretas, gradil ou outro obstkulo e em toda a extensio restante
do dinhamento deverh ser construida uma canaleta deshada A coleta de B
g
iu
s supwliciais. Nos trechos
correspondentes aos acessos, as canaletas seGo dotadas de grelhas.
Art. 112 - A declividade &ma dos pisos sera de 3%.
Art. 113 - As instalqaes de lavagem e lubrificqio d e v d o sa locdizadas em compartimentos
bas,obekendo ao seguinte:
I - o pbdireito minimo dates compartimentos s& de 4,50m;
I1 - as parsdes, nestas ktala@es, dever-50 Ter a altura minima de 2,50m e serem revestidas de
materid liso impermehel;
Ill - as paredes externas devergo ser fechadas em toda a aim; quando dotadas de caixilhos; estes
serb ~ o sem
s aberturas;
IV - qmdo os v3os de acesso destas instalaqaa estiverem voltadas para a via phblica ou divisas do
lote, deverio distar dessas Iinhas 6,00111,
no mfnimo;
V - quando estes viios estiverem voItados para a via phblica ou divisas do lote, deveriio distar desm
liabas 3.00m no mlnuno.

CapituIo V
GARAGENS P ~ L I C A S
Art. 114 - A s garagens para estacionamento de autombveis &verso satisfaxr ao seguinte:

I - p t d h t o minimo: 2,30111:
II - parsdes de material liso impemeivel atk 1,50, resistindo a freqiientes lavageus;
III - havendo pavimento superposto, o teto sersl de material incombustivel;
IV - ob podem Ter comuoic@o direta corn compartimento de permanhcia n o m a ;
V - deverSo dispor de aberturas prbximas ao piso e ao teto que garantam ventilaqb permanente;
VI - dever-50Ter vestikio e ins fa la^$^ sanitsria prbpria;
VII - s e a dotadas de ventifago forgada (artificial), quando n h dispuserem de ventilaqb natural,
devendo o seu quipamento estar instalado por ocasib do "habite-sew.
Art. 115 -A concordincia do nivel da soleh corn o do passeio nas entradas de veiculos, deverh ser
feita em sua totrllidade dentro do lote.

A r t 116 -Us acessos As garagens, quando corn capacidade superior a 50 (cinqiienta) carros, deverio

ser dotados de 2 (dois) ou mais vgos, corn largura minima de 3,001~1
de cada um,sendo que as rampas te& o
dedividade mhxirna de 20%.
Art. 117 - Quando situadas em ediRcios & s W o s a moradia, n8o s e d permitida a instalap80 de
depbsitos de gasolina a bombas de abastecimento.
ArL 118 - Deveriio ser dotadas de instalwes e equipmentos dquados contra incCndio.
Art. 119 - NEo io permiticia, nas vias e logradoums piiblicos a execuqh de seniqos permauentes
de conservaqgo e manuten~bde veiculos motorizados.
8 lP - Q u a d tais serviqos forem executados em garagens ou oficinas, e perhubem o sossego da
vizinhanqa, devefio cessar &ante o hohio cornpreendido enme 22:OO horn de urn dia e 06:OO horas do
segtunte;

8 2P - A inobservhcia do disposto neste artigo sujeitari ao &tor
previstas neste C6digo.

a

imposipso das penalidades

ArL 120 - Para efeito desk M g o s e r k considerados locais de produpgo as edificqees destinadas
ao exercicio de trabalho manual ou r n d i c o e/ou conserto de qualquer artigo.
Se@o I
Artesanatos e oficinas

Art. 121- Cmctwiza-se a oficina como sendo o estabelecimento no qua1 se exerce trabalho manual
ou meciinico para restaurar ou consertar qualquer artigo, contando, at6 5 (cinco) empregados.
Art. 122 - 0 s estabdecimentos que, concornitantemente, produzem e consertem qualquer artigo,
serh classifrcados nas categorias de fhbrica ou oficinas, conforme tenha o uso corrente consagrado a
denominaqb.
Art. 123 - 0 funcionamento de todo e qualquer estabelecimento ou instalaqh que dependa de
vistoria, como sejam, fhbricas, oficinas, elevadores, moflta-cargas, motores, caldeiras e outras instalq6es
mechicas, depbsitos de inflmhveis e explosives, etc., sera permitido sem pdvio alvarli de funcionarnento
expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenaq3o Gexal.
8 lQ - Corntar&do alvari de funcionamento todas as caracteristicas de fiibricas, oficinas, depbsito,
etc., a l h do nome do requerente e do local em que vai Ter lugar o funcionamento.
8 2&- 0 a l v d s d expedido apbs a primeira vistoria feita pela SMPCG, e s6 terh valor no exercicio
em cuja data for expedido.
8 3P - 0 a l v d d e v d ser renovado anuahente por meio da requerimnto dirigido a SMPCG,
pedindo as necessfirias vistorias.
8 48- Ficam isentos de vistoria, correndo seus licenciamentos por conta dos Diretbrios de Polfcia e
Receita, os seguintes estakIecimentos:
rnoagem de cag, sorveterias e sernelhantes, quando anexos a estabelecimentos e gheros alimenticios, corn
fhcionarnento manual ou mechico at6 5 H.P.;
b) oficinas de lavarideria, engomadorias e tin-as,
corn fhcionamento manual ou mecinico ati !4
H.P. ;
c) oficinas anexas a estabelecimentos comerciais, ern que se executam trabalhos de emwncia,
manuais ou mechcos ate % H.P.
8 9- Todos os estabelecimentos licenciados quando em bcionamento, es& sujeitos a qualquer
dia e hora a vistorias extraordinhias, procedidas pel0 engenheiro fiscal ou seus auxiliares.
Art. 124 - E vedado o emprego de material combustive1 nas coastrup6es destinadas a oficinas,
tolmandese o seu emprego apenas nos elementos estruturais de cobertura e nas e s q d a s .
Art. 125 - 0 s comparbentos destinados a srtesanatas e oficinas dever5o satisfam As seguintes
exighcias:
I - as paredes e pisos deverh ser revestidos de material lavivel e impemehvel;
II - sh obrigatbrios vestihios providos do &o
e instalqb, sanithias, separados para cada
sexo, na proporqb de w.c., urn Iavat6rio e um chuveiro para cada 15 (quinze) pessoas em serviqos ou f h c b ,
nas garageus e oficinas.
Parslgrafo .Srniro - Quando existiran sewips de lavagem, abastecimento e Iubrificaqh nas
garagens e oficinas, essas deverk obedecer As normas relativas a postos de abastecimento.
Seqiio II
Industrias e oficinas
Art. 126 - 0 s edificios destinados a fibrica ou oficina de 3 (*) ou mais pavirnentos devm5o Ter,
obngatorimente, estruhrra de concreto a d o ou meMica.
Ark 127 -As Egbricas e oficinas, qumdo constmidas junto is divisas do lote, d e v d o Ter as garedes
confinantes do tip0 contra fogo, elevadas 1,00m, no minimo, acima da calk ou rufo.
Art. 128 - Deverio ser de material incombustivel: a estrutura do emcio, as pmdes externas e as
escadas.
ArL 129 - Nas fibticas ou oficinas que produzem ou utilizam mathia-prima ou substhcia de facil
combustio, as fornahas, figadas a estufas ou chamink, dev& ser localkadas extemamente h edifica@o
ou, quando internas, em compartimentos prbprios exclusives.
Art. 130- D e v d ser de 3m o pbdireito k i m o dos cumpartimentos situados:
em pavimentos superiores ou em subsolos;
b) em pavimentos t i m s , q w d o destinados i admhistm@o e quando nEo constituam 10-1 de
trabalho.

Art. 131 - 0 s pisos dos compartimentos que se assentarern diretamente sobre a terra deverfio ser
construidos, obrigatoriamente, de base de concreto de espmura minima de 5 cm e Ter revestimento
adequado natureza do trabalho.
Parslgrafo tlnico - Excetuam-se:
a) fundaqces;
b) serrarias e o u m atividades que devam ser exercidas sobre pisos n5o revestidos.
Art. 132 - Em comparkimentos destinados a ambulat6rios, refeitbrios e sanithios, o pisa e as
paredes d e v d o ser revestidos de material Iiso, impermehvel e resistente a lavagens frqiientes.
Art. 133 - As fibrims e oficinas corn mais de um pavimento devergo dispor de, pelo menos uma
wads ou rampa, 1livre proporcionada na razh de 1,Wm por pessoa prevista na Iota60 do local de
trabalho a que servirem, observando o minim0 absoluto de 1,20m e atendidas mais as seguintes condiGes:
I - A dtura mixima de d e p w serh de 17 cm de largura minima e 28 cm,G o sendo mputada a
p r o j e o dos rebordes;
I1 - m p r e que a altura a ser vencida exceder a 3,30111, sera obrigatbria a intercahgo de um patamar
que ter4 ,no minima, I ,20m de camprimento;
III - nos trechos de leque, o raio de c m t u r a minima de bordo interior sw8 de 1,Mm e a largura
minima dos degraus, na Iinha de piso, 28 cm.
IV - serh de 40m, em cada pavimento, a disthcia k i m a entre a escada ou rampa e o ponto mais
distante do local de trabalho por ela servido.
Art. 134 - 0 s c o m p ~ e n t o sque constituem local de imbalho deverio dispor de abwturas de
ilurninaqk, perfazendo Area total d o inferior a 116 & ha do piso.
6 la- A Area iluminsda sed formada pelas janelas inclusive as localidades na cobertwa, tais corn
lanternins e "sheds".
ZE- PoderS t a m k . Ser computada, no cdculo, a Area para clarabbias,ati no mhximo de 20%&
h a ilurninada exigida.
5 3P- As aberturas de il-b
voltadas para w, quando expostas diretamente i Iuz solar, e as
clarabbias deverh ser protegidas adequadamente contra a o h c q i i o .
Art, 135 -A h a de ventilaqh serh de, no mhimo, 2/3 da h a iluminante.
Art. 136 -Em casw justificados s e r i permissive1 a adqio de ventilwio e iluminqio artificiais.
Art. 137 - 0 s compartimentos sariithios em cada pavimento dw& ser devidamente separados
para cada sexo. 0 n6mero de aparelhos serd dado pela seguinte tabela:

I

I FABRIC* ou

LOTA~AODE

ESpEC*lCACno

OFICINA

I

la5

Mulheres

6a14
15 a 30
31a50
slag0

QUANTIDADE DE
APARELHOS

1
2

3

I

4
5

Art. 138 - 0 s compartim~ntossanithios nBo poderEo Ter comunicaqIo direta corn o local de
trabalho.
Art. 139 - Quando o acesso aos compartimentos sanitirios depender de passagem ar, ar Iivre, essa

deverh ser cobarta e Ter lamura minima de 1.20m.
Art. 140 - As a k c a s e oficinas-deverk dispor de comparlimentos de vestiirios, dotados de
W o s devidamente separados para uso de cada sexo, corn Area atil n5o inferior a 0,35 ma por operhio
previsto na l o w 0 do ~spectivolocal de trabaIho observado o afastamento minim0 de 1,35 m enbe as
hntes dos amhios e bea minima de 8 m2.
Parhgrafo hnico - 0 s vestihios G o dev& servir de passagem obrigatbria.
A r t 141 -A Prefeitura, de acordo corn a legklaqh tibalhista, deterhinark em regulamento, quais
as fhbricas e oficinas a serem dotadas, obrigatoriamente, de comparhenfos para chuveiros, bem como o
ndrnero desses, de acordo corn a natureza do trrlbalho nelas exercida.

Art. 142 - 0 s cornpartimentos destinados a refeitbrios e os destinados a ambulatbrios deveeo Ter
pisos e as paredes, atk a dtura de 2,00111,revestidos de material liso impemeivel e resistente a fieqiientes

lavagens.
Art. 143 - 0 s compariimentos destindos a depositos w manipuiaqio de materiais idamiveis
deverio Ter forros comtruidos de material incombustivel e todos os viios de comunicaqk interm inclusive
os de acesso e escadas, vedados por portas tipo corta-fogo.
Parhgrafo h i c o - Quando situados irnediatamente abaixo do telhado, o forno incombustivel poded
ser dispensado, passando a ser exigi& a construqb de p a t e s do tipo corta-fog0 elevadas, no minimo, um
metro acima de calha ou rufo.
Art. 144 - As instahyBes industriais, cujo funcionamento produzir ruidos ou vibq&s danosos d
satide ou ao bern-estar da vizinhanpa, poder3o ser localizadas a menos de urn metro das &visas do lote e
d e v ~ ser
o dotadas de dispositivos destinados a suprimir estes inconvenientes.
8 lQ - 0 funcionamenfo das instalqh industriais, nas condip8es referidas neste adgo, d e v h
cessar durante o h o h o cornpreendido entre 2200 horas de urn dia e O6:00 do seguinte.
8 ZQ-A inobservhcia das exighcias referidas neste artigo, sujeitd ao propriethrio a imposi~kios
penalidades prwistas neste Cbdigo.
Art. 145 - As charnines dos estabelecimentos d w G o se elevar, no minim0 5,0 m da e d i f i c e 0
mais dta, situada dentro de um raio minim0 de 50 m.
Psdgrafo Qaico- Para efeito deste artigo, considera-se a altura das edifica~esa cota do forro do
utimo pavimento.
Art. 146 - As chamin& & v G o ser dotadas de c h a m s de lavagem dm gases de combust50 e
detentores de fagulhas.
ArL 147 - As indhtrias que utiIizam mat6ria-prima tbxica ficam impedidas de instalar-se no
perImetro urban0 da cidade. As que jB se eneontram em funcionamento te& o pmzo improrrog&velde 12
(doze) meses p m efetmrem a mudanqa de sum instaIaqdes p m o perimebo suburbanq guardando-se,
contudo, distincia minima de 100 (cem) metros de resistkcia.
Panigrafo h i c o Esgotado o pram a que se refere o artigo anterior aos infratores s e d o aplicadas
multas progressivas mensais de 5% at& 50 (cinqiienta) vezes de sal&rio-minim0regional.

-

ArL 148 - 0 s compartimentos destinados a laborathios, anexos a fiibricas de produtos alimenticios,
deverEo apresentar em planta, dimensk cspazes de conter urn circulo de 2,00111de raio e rGo podem Ter
comunicaq50 direta corn via pfiblica.
Art. 149 - 0 s edificiosdestinados a usinas de benefrcimnento de kite s&
isohdos ou recuados, no
mlnimo, 3,OOm das divisas do lote, salvo das que confinarem corn a via piiblica, onde s d observado o recuo
de £rente, estabelecido em lei, quando esse exceder 6,00111.
Art. 150 - As usinas de beneficiamento de leite d e v d o dispor de cornpartimentos em n h o
necessho ao funcionarnento, independente das seguintes atividades: recebimento de leite, laboratbrio,
beneficiamento, expsdiqio, lavagem e esteribqio de vasibames, alkm de vestihios e c o m p ~ e n t o s
sanithios.
Parslgrafo M c o - 0 s c o m p b e n t o s sanitsrios e vestihios clever50 ser localiaados fora do corpo
da gdificaCgo em que estiver instalada a usina.
Art. 151 - As dependencias destinadas a moradia dev&
ficar isoladas dos compartimentos
destinados ao preparo de produtos dimenticios.

SWo N
Da indhtria quImica e farmac$utica laboratbrio
de anhhe e pesquisas - drogarias
Art. 152 -As fibricas de produtos quimicos e farmaceuticos possuiriio as seguintes depen&ncias:
I - sal5o de mmanipulaq30, elaboraqso e preparo dos produtos;
II - acondicionarnento de expdqEo;
I11 - laboratbrio;
IV - vestihios e instaIa@es sanitaxias separadas pox sexo e sem comunica~bdireta corn as
dependhcias dos i t a s I e III;

V - escritbrios.
Art. 153 -As E6bricas de produtos quimicos e farmac&uticosdeverh satisfazer, nas suas diferentes
depmdencias,As condi@es seguintes:
I - pisos em cores claras, resistentes, ma1 absorventes de gordura, inatdveis pelos hidm e dotados
de ralo corn a necesshria declividade;
11 - pared= revestidas de azulejos branws vidrados, atk a dtura minima de 2 (dois) metros e o
restante da parede pintada ern cores clam;
IIl - Pia corn &ua correntes;
IV - bancas destinadas a manipula@o, revestidas de mataiaI apropriado, de ficil limpem e
resisten* a iicidos.
Padgrafo 6nico - As exig5ncias acima n b sb obrigat6rias para os escritbrios e as s a h de
acondicionantento e expdigo.
Art. 154 - Os Iaborat6rios de industrias fmc2uticas que fabricarem ou manipuhrem quaisquer
produtos ou especialiddes injethveis siio expressamen& obrigados a pmsuir salas ou c h a m s asskpticas
onde manipulem tais substhcias ou produtos.
Art. 155 - para efeitos desta legislqh, considera-se sala ou c h a m assiptica o cornpartimento
independente que, a l h de satisfaax b exigsncias do art. 150, tenha as parevestidas de d e e j o e o teto
pintado a 6leo ou esmalte, cantos amdondados e sem arestas vivas.
Art. 156 - A ind6sbia quirnica ou farmachtica esta sujeita, a l h das exighcias acima, As
prescriq6es referentes aos estabelecimentos de trabalho em geral,no que he for aplickvel.
ArL 157 - 0 s estabelecimentos destindos a farmacia devefio obedecer As seguintes disposiq6es:
I - Possuirem, no minimo, as seguintes depmdhcias e destinadas a:
s d h de venclas, mostruiirios e entrega dos produtos;
b)laboratbrios;
c ) b d a q 6 e s smitirias e vestiilrios dos empregados sem comunicaqio direta corn as demais
dependhcias.
I1 - 0 s pisos ser3o ladrilhados ou de cerhicas, dotados de ralo;
III -As paredes s&
revestidas de material liso, reshnte, impermdvel e nZo absowente, pintadas
em cores claras;
IV -As parales da saki destinada aa Iaborat6rio serio revestidas at6 a dtura minima de 2 (dois)
metros corn azulejos brancos vidrados;
V -A supdcie minima do laboratbrio a& de 12.00 m * permitindo a inscripEo de urn circulo cl raio
minim0 de 1,50m.
Vi - 0 s v k s de ilumh@o do taboratbrio deverEa Ter uma superficie minima equivalente a 115 da
h a do piso;
W - A sala destinada ao laboratbrio sera dotada de film e pia corn Agua corrente;
VIII - A banca destinada ao prepam de &gas serh revestida de material apropriado de ficil limpeza
e resisteote a hcidos.
Art. 158 -As drogarias satisfargo h disposipks relativas b fmhcias nos compartimentos comuns.
A r t 159 - 0 s laboratbrios de anfilises e pesquisas deverh satisfazer As seguintes condiqbes:
I - T d o o piso em cores d m ,resistentes, ma1 absorvente de gordura, inatackel pelos hcidos e
dotados de ralos corn necesshia declividade;
II - As paredes s e 6 o revestidas de azulejos brancos vidrados atb a altura d n h a de 2,00 m e o
restante pintado em cores claras;
IIl - Possuh5o pia corn hgus corrente;
W -As bancas destinadas k pesquisas s e r h revestidas & material apropriado de ficil limpeza e
resisten* a licidos.
Capitulo V I I

DEP~SITOS
DIYERSOS
Seqiio I
Depbsitos de Uxo
Art. 160 - Deva6o ser compartimentos fechados, corn capacidade suficiente para m w e n a r
vasilhames wletores de lixo; esses compartimentos deverfio Ter comunica@o direta corn o exterior, ser
totalmente mestidos de material liso, impermehvel e resistente a freqirentts lavagens e ser provido de ralo.

Seqiio I1

Dephitos de carbureto de chlcio

Art. 161- 0 s depbsitos para armimamento de c a r b m de chlcio deverh obedecer ao seguinte
1- Ser instalado em edificio t h s , isentos a umidade, suficientemente arejados;
II - a ilumb$o el6erica far-se-8mediante lhpadas incandescentes, instalq6es embutidas ou em
cabos armados e corn intermpiores colocados e x t e m e n t e ao depbsito;
HI - - proibido Ter ern armazemmento, conjuntamente, cadmeto de chlcio corn qudquer substancia
infidvel;
IV - quando da capacidade enme 10.000 kg e 25.000 kg dwe& ser do tipo "corta fogo" as paredes
que separam o dep6sito dos e u c i o s contiguos. As portas deverb ser de material incombustlvel, de
fecharnento autornitico em c a s ~de inchdio, sernpre que o depbsito estiva localizado a menos de 4,00
metros de outras edificees;
V - quando da capacidade superior a 25.000 kg deverio obedecer ao afastamento de 15,00m, no
minim0 de qualquer construg50 ou p r o p r i d e vizinha;
VI - dev- ser dohdos de aparehos extintores de inckdio, de tip adqua&,
VLI - ficam reservados apenas para carbureto de cIilcio os dep6sitos armazenando qmtidade
superior a 1.OWkg.
Art 162 - Depbsitos destindos a cenhrios e material caitmico, tais corno, guarda mupas e
decoraqaes, d e v w ser inteiramente construldos de material incombustivel, inclusive folhaes de
fecharnento, e n3o p o d d o ser localizados sob o palm.

Art. 163- 0 s depbitos de explosivos deverb satisfazer ao seguinte:
1- @-direito, no mCnimo, 4,00 rnefros e, no & i o ,
5,00 m m s ;
I1 - todas as janelas deverIo ser providas de venezianas de madeira;
III - as l h p & elhicas deverio ser protegidas por tela metiilica;
IV- dispor & p r o t ~ adequada
b
contra descargas atmosf&icas;
V - o piso s d resistente, impermdveI e incombusthel;
Vi - as paredes serio consmidas de material ineombustivel e terio revestimento em todas as faces
intmas.
8 1' - Quando o depbsito se destinar ao u , a a m e n t o de explosivos de peso superior a 100 kg da
primeira categoria, 200 kg, da Segunda categoria ou 300 kg & terceira categoria, deved satisfazer ao
seguinte:

I - as parsdes dehntadas corn pmpriedade vizinhas ou outras s q 8 e s de mesmo depbsito, s&
feitas de tijoIos comprimidos de boa fabricaqb e argmassa rica em cimento ou de concreto resistente. A
espessura das p d e s serh de 45 cm quando de tijolos e 25 cm quando em mcreto;
II - o material de cobertura seh o m i s Ieve possivel, resistente, imperme6ve1, inc~mbustivele
deverii ser assentados em vigarnento m d i c o .
8 2&- 0 s explosivos classificam-se em :
I - 1 categoria - os de press30 especifica superior a 6.000 kg por cm2;
H - Za categoria - 0s & ppressk especifica inferior a 6.000 kg por cm2 e superior ou igual a 3,000 kg
cmZ;
III - 3' categoria - os de pressgo especifica inferior a 3.M)O kg por cm2.
g 3Q- Sera permitido guardar ou armazenar qualquer categoria de explosivos d d e que os peso
liquidos s e j m proporcionais ao volume dos depbsitos, admitindo-se:
2 (dois) quiIos de explosivos de 1 categoria por m3;
b) 4 (quatro) quilos de explosivos de 3* categoria por m3;
C) 8 (oito) quilos de explosivos de 3Qcategoria por m3;
g 4 - Esses depbsitos e s e o afastados dos litnites das propriedades vizinhas por dishcia minima
igual a duas vezes o p e r h e h do dep6sito proprimente dito.
Art. 164 -Nos d q b i t o s compostos de vhritts seqbes, instaladas em pavilhh separados, a disthcia
e n h sq6es sed correspondente, no mfnirno, h metade do perimetro da maior delas.
Art 165 - Serio considaados depbitos, para os efeitos desk artigo, quaisquer locais onde houver
acumula@ ou amwenamento de explosivos.

SqHo V
Depbsitos de fitas cinematogdficas

Art 166 - os dep6sitos de fita cinematogrhficas A base de nitroceldose deverh satisfazer ao
seguinte:

I - para quntidade ate 500 kg de peso liquido:
ser subdivididos em cklulas corn capacidade m5xha de 125 kg, volume msorimo de 1,0Om3 e volume
minimo de 3,000dm3por quiio-a
de fib mtlzenado;
b) a ceIula sed feita de material resistente e born isolante t h i c o ; ter$ em uma de suas faces m a
porta independente e seri pmvida de um pulverizador de i g u de funcionamento automitico em caso de
inchdio;
c) as bobinas se6o armazenadas em posiqk vertical.
LI - para quantidade superiores a 500 kg ddt peso fiquido:
ser subdivididos em c h m a s ou cofies de capacidade mixima compondente a 500 kg de peso liquido e de
volume mhximo de 20 m3;
b) os cofres serio de material resistente, born isolante tkmico e de modelo previamente apmvado
pela Prefeitura;
c) os cofres s e h pmvidos de condutor destinado ao escapamento de gases de eventual explos30,
s a t i s h d o ao seguinte:
1 - s q 5 o normal minima de Im2;
2 - comuniceo direta ao ar livre, desembocando A distincia minima de 8rn de qualquer saida de
socorro;
3 - se15o feitos de material xesistente e born i s o h t e W c o ;
4 - a aberhra de comunica@iocorn o exterior podmi ser prwida de tampa ou fecho, desde que
canstihlib de pain& de ires nEo inferior a 20m2,de material leve e born isolate t e c o . Essa tampa
d e v d abrir automaticamente em caso de incCndio. Na parte intema dessa abemra, s e r i adrnitida rede
m d i c a protetora corn malha de, pelo menos, 1 dm2 de
instaIada de modo a n8o prejudicar o
fmcionamento & tampa ou fccho;
d) os c o h s&
dotados de pulverizador de hgua, de funcionamento automhtico em caso de
incendio;
e) as bobinas s e r h armazenadasem posiqb vertical;
f) as p r a t e k h ou mbdivis6es intemas deverb ser de materid resistente e born isolante t h i c o ;
g) as portas de acesso ao depbsito ser5o de material que impmy a passagem & cham&
h) &verso Ter dispositivos de fwhamento automitico, em caso de inchdio, todas as portas de
c o h s e bem assim as de acesso ao depbito.
Art. 167 - Nos d+sitos de fitas cinematograficas, a iluminaqb artificial ser6 elktrica, mediante
limpadas incafldescentes, sendo vedado o uso de d 8 e s extensiveis. 0 s motores elhicos, porventura
instalados se& blindados.

Art, 168 - pela categoria dos inflamhveis e capacidade dos dep6sitos serio eles determinados nas
seguintes classes;
I - 1a classe - sad0 depbsitos de primeira cIasse os que contiverem:
500 (quinhentos) litros ou mais de infldveis de primeira categoria;
b) 25.000 (vinte e cinco mil) litros ou mais de intldveis de terceira categoria;
LI - 2Bclasse - s d o considerados depbsitos de Segunda classe os de capacidade:
inferior a 500 (quinhentos) litros e superior ou i g d a 40 (quarenta) litros de primeira categoria;
b) inferior a 5.000 (cinco mil) litros ou superior a 400 (quatrocentos) litros de inflamhveis de
Segunda categoria,
c) inferior a 25.000 (vinte e cinco mil) litros e superior ou igual a 2.000 (dois mil) litros de
i n f l d v e i s de terceira categoria;
HI - 3' classe - serge considerados dep6sitos de terceira classe os que contivmm:
menos de 40 (quarenta) Iitros de i d d v e i s de primeira categoria,
b) menos de 400 (quatrocentos) Iitros de inflamhveis de Segunda categoria;

c) menos de 2.000 (dois mil) litros de inflamhveis de terceira categoria;
Art. 169 - O compressor de acetileno n b deve fimcionar quando se verificar uma excessiva baixa
de pressb nos compartimentos ligados A sucess50 ou uma excessivas alta de c o m ~ e n t o ligados
s
sua
compress20. Pam esse fim devem ser adotados dispositivos autodticos ou de sindizaqh poor meio de
campainhas, etc.; sendo qw neste caso devem ser colocados em locais pmtegidos e de fhil acesso os
desligadores de compressor. Dispositivos de eficiencia similar podergo ser aprovados a juizo da Prefeitura.
Art. 170 - A porcentagem de acetileno no ghs a ser comp rimido n8o deve ser inferior a noventa por
cento; esia poxentagem deve ser verificada no minim0 uma vez por dia por pessoa idhea e o resultado da
d l i s e anotado em regism especial.
Art. 171- Cada tomada deve possuir vdvulas de segmmga que impeqam o retorno do gki em caso
de diminuiqb eventual de press80 nos condutores de gAs comprimido.
ArL 172 - 0 s depbsitos do 1' tipo devedo satisfazer aos seguinies xequisitos:
I - ser divididos em secq8es contendo cada urn o d x h o de 200.000 (duzenios miI) litros,
instalados em pavilMo que obedqa aos requisitos do artigo 170;
II - 0 s recipientes seriio resistentes; f i d o distantes urn metro no minino, das pared=; a
capacidade de cada recipiente nb exceder& 210 (duzentos e dez) litros, a n20 ser p m p a r a a r dcool,
quando poded atingir 600 (seiscentos) litros.
8 lQ- Nesses depbsitos., n8o sersl admitida, mesrno em c d t e r tempofio a utiliaqiio ou dispositivo
produtor de calor, chama ou faisca.
2P - SerA obrigatdria a instdaqb de apmlhos sinalidores de inchdio, ligados corn o
cornpartimento do guarda.
ArL 173 - 0 s pavilhks deveriio ser h
s e Ter:
I -material de cobertura e do respective vigamento incombustiveI;
II - as vigas de sustentaqk do telhado a p o i a h de maneira a, an caso de queda, d o provocar a
ruina das mesrnas;
III - as paredes circundantes construidas de material incombustivel corn espessura que impeqa a
passagem do fog0 pelo menos durante uma hora;
IV - as paredes impermehveis ou imperrneabilizadas em toda a super6cie interna;
V - as paredes que dividem as seqiks entre si, do tip0 corta-fogo, elevando-se, no minimo, at6 urn
metro acima da calha ou rufo; nE o poderi haver continuidade beirais, vim, terqas e outras peps
construtivas;
VI - o piso protegido por uma camada de, no minimo, cinco centimetros de concrete,
impermeabilizado, isento de fendas ou trincas e corn declividade suficiente para escoamento dos llquidos
corn urn dreno para recolhimento desks em locaI apropriado;
VII - portas de comunicaqlo as secqhs do depbito ou de comunicq50 corn outm dependhias do
tipo corta-fogo, dotadas dispositivos & kchamento autom6tico e dispositivo de proteqb, que evitem
entraves ao seu fimcionamento;
VIII - soleiras das portas internas de material incombustivel, corn 15 centimetros de altura acirna do
piso;

IX - ilumiy3o natural; a artificial, se houver, deverh ser feita por lbpadas elktricas
incandesmntes; nos casos de amwenamento de inflmaveis liquidos de I ' e 2' categoria, as 15mpadas
deverh ser probegidas por globos impermehveis aos gases e providas & tela metsJica protetora;
X - as instaIaqGes el&cas embutidas nas W e s e canalhadas nos telhados; nos casos de
amaimamento de inflamhveis liquidos de 1' e 2' categoria, os acesshos elktricos, tais como chaves, dados
contra penetraeo de vapores ou colocados fora do p a v W
XI - ventilqlo natural, q w d o o Iiquido armazenado for inflarnhve1 de l a categoria, que possa
ocasionar prodwk de vapores, Ter ventilaqiio adiciod, mdante abemras ao nivel do piso, em posiqh As
portrts e janelas;
XU - em cada sec*, aparelhos extintores de incendio.
Art. 174 - 0 s p a v i l h b deveriio ficar afastados, no minima, quatro metros entre si, de quaisquer
o u m gdificaqbes do depbsito e das divisas do terreno, ainda no caso do imbvel vizinho ser do mesrno
proprietfio.
Art. 175 - A Prefeitura p d e d determ inar o annazenamento em separado de infldveis que, por
sua nature=, possarn apresentar perigo quando amaxnados em conjunto, bem como os requisitos e
exighcias adequadas a esse fun.
A r t 176 - 0 s depbsitos do 2' tipo constihlidos & tanques semi-enterrados ou corn base, no
&imo, a meio metro acima do solo e deve~%osatisfazer ao seguinte:

I - cslpacidade de cada reservatbrio ou tanque ~o poderh exceder a 6.000.00Q de lims;
n - 0 s tanques ou reservat6rio serb de aqo ou de fern galvanizado fhdido ou laminado. A
utilimGo de qualcper outro material depende*l da a p r o w b prkvia da Prefeitura;
IIT - 0 s tanques ou reservathrios meMicos s d o soldados e, quando rebitados, calafetados de
maneira a tornar-se perfeitamente estanques, s e a protegidos contra a aqlo dos agentes atmosf&icas por
camadas de tinta apropriada para este fim;
IV - A resisthcia dos tanques ou reservatbrios deverh ser comprovada em prom de resisthcia pressgo, a sa realizada em presenqa de engenheiro da prefeitura, especidmente designado;
V - 0 s tanques metAlicos estar5o ligados eletricamente A terra. Nos de concreto amado, as
d u r a s serge ligadas elehicamente B terra;
VI -As h d a g a e s e o suporte dos tamp- devefio ser inteiramente de material incornbustivel;
W - os tanques pravidos de sistema pr6prio e especial de p r o w 0 e extinq5o de fog0 d e v m distar
das divisas do terreno e uns dos outros, no minimo, m a vez e meia sua maior dimensso (dihetro, alhlra ou
comprimento), ainda no caso do irnbvel vizinha sm do mesmo p r o p r i e ~ o . Corn r e l q k
divisa
confmte corn a via pihlica, s d suficiente a distilncia correspondente a urna vez a referida rnaior
dimedo; em qualquer caso, set4 suficiente o afastamento de 3513-1;
VIIl - os tanques nio providos de sistema pri,prio e especial de protepgo e extinqEo do fogo,devmio
distar das divisas do terreno e no minimo, o dobra de sua maior dimensb (dihetro, dtura e comprimento),
ainda no caso do M v e l vizinho vir a ser do mesmo proprietirio. Corn relaq%oa divisa confmante a
disthcia correspondente a uma vez e meia a referida maior dimendo; em qualquer caso s e d suficiente o
afastamento de 45 melms;
lX - quando destinados a armazenar idamheis, em volume superior a 20.000 (vinte mil) litros, os
tanques e resmatbrios deva%o ser circundados por mum, mureta, escavqEo ou atem, de mod0 a formar
bacia corn capacidade livre rnhima correspondente do pr6prio tanque ou reservatbrio;
X - os mums da bacia 1150devefio qresentar aberhua ou soluqb de continuidade e deverb ser
capazes de resistir i pressh dos liquidos eventualmenteextravasados;
XI - no interior da bacia n5o i permitida a instalaqIo de bombas para abastecimento dos tanques ou
para esgotamento de bguas pIuviais;
XII - os muros da bacia comtruidos de concreto dew&, quando necessfirios, Ter juntas de
dllatqiio, de metal resistate a c o m s b ;
XUI - os tanques d e v ~ distar
o
das paredes das bacias I ,00 metro no minitno.
XIIl - os tanques deve6o distar das paredes das bacias I ,00 metro no mfnimo.
5 lP - 06 tanques e reservatkios de liquidos, que powam ocasionar emmqio de vapores
inflamhveis, dwe1-30 obmar o seguinte:
serem pmvidos de respiradouro equipado corn vhlvulas de p d o e de vhcuo, quando os liquidos
ocasianarem emanaqio de vapores infladveis;
b) a extremidade do cano de enchimento deverh ser feita de m d o a impossibilitar o dammamento
de inflmhveis;
c) o abastecimento do tanque
feito diretamente pelo cano de enchimento, por meio de uma
mangueira ligando-o ao tambor, c m h h i o , tanque, vagb ou v a s h e utilizado no transpork de
infldveis;
d) os registros deverio ajusm-se nos respectivos corpos e serem providos de esperas indicativas da
posiqiio m que estejam, a b m ou fechadas;
e) b proibido o emprego de vidros nos indicadores de nivel.
4 2* - S d o admitidos tanques elevados propriammte ditos, desde que satisfa~amao seguinte:
sb podem armazenar idamhveis de 3&categoria;
b) devem ficar afastados, no minimo, 4 mebos de qualquer fonte de calor, chama ou faisca;
C) devem ficar afastados da divisa do terreno, mesmo no caso do terreno vizinho ser do memo
propriethio, de uma distincia&I inferior B maior d i m d o do tanque (diimeh, altura ou comprimento);
d) o tanque, ou conjunto de tanques, corn capacidade superior a 4.000 (quatro mil) litros, deve ser
pmtegido extemarnmte por urna caixa corn os requisites seguintes:
1- Ter espessura minima de 10 cm, quando de concreto ou 25 cm, quando de alvenaria;
2 - as paredes laterais devem ultrapasw o topo do tanque de, no minimo, 30 cm;
3 - as paredes de caixa devern distar, no minimo,18 cm dos tanqua;
4 - serem cheios de areia ou terra apiloada at6 o topo da caixa;
Art. 177 - 0 s tanques ou reservatbrios subtmineos deve& obedecer ao seguinte:

_

I - serern construidos de aqo ou de fern g a l v a n i d , fundido ou laminado, ou de outro material
previamente aprovado pela Prefeihua;
II - serem construidos para resistir, corn se-p
h pressio a que forem submetidas;
I - deveram ser dotados de tubo respiratbrio, terminando em curva e corn a a b e m voltada para
baiio protegida por tela mdlica. Esse tuba deverh se elevar b.&s metros acima do solo e distar, no minimo,
1,50m(urn metro e cinqiienta centimetros) de qualquer porta ou janela.
Art. 178 - Quando o fanque ou o reservat6rio se destinar a0 amammmento de i d d v e i s de lQ
categoria, a capxidade rnixirna de cada urn serh 200.000 (hzentos mil) litros.
ArL 179 - D e v d haver uma disthcia minima igud A metade do perimetm da maior sec@o normal
do tanque, e n h o costado deste e o imbvel, ainda que pertence ao mesrno pmprietkio.
Art. 180 - Deved haver distbcia minima entre dois tanques igual ou maim que urn vig&shoda
prevista no artigo anterior, corn o minim0 de 1,00 metro;
Art. 181 - 0 s tanques subter&~eas dwem Ter seu t o p , no minimo, a 50 centimetros abaixo do
nivel do solo.
P a w a f o lInico - No cast, do tan- corn capacidrlde superior a 5.000 (cinco mil) litros, essa
pmhdidade serh oontada, a paxtir da cota mais baixa de terreno c i x c u n W o , dentro de um raio de 10
(dez)metros.
Capitdo Vlll
ESCOLAS
ArL 182 - 0 s estabdecimentos destinados a cursos pxira8xios, ginasiais ou equivaientes deverio
satisfazer As seguintes exighcias:
I - os dficios escolares destinados a cursos primitrios, ginasiais ou equivalentes dwe& Ter
comunica@io direta obrigatbria entre a h a de fundo e o Iogradouro pfiblico, por uma passagem de largurs
minima de 3 metros e aItura de 3,5 metros;
II - as edScaq6es destinadas a escolas primsrias ou ginasiais ou equivalentes nEn poderio ocupar
h a superior a 113 do lote excluidos os galpdes destinados a recreios c o b s ;
III - sera obrigatbria a constmq3o de recreio c o b m nas escolas primhias ou ginasiais, corn hea
cortespondente, no mlnirno, a 1/3 da soma das Areas das sdas de aula e no mhimo a 1/3 da h a 1130
ocupada peh edificaqio;
IV - as escadas e rampas internas devergo Ter em sua totalidade largura correspondente no minimo,
a urn centimetro pm aluno previsto na I o w o do pavimento superior, acrescida de 0,5 crn por aluno de outro
pavimento que delas dependn;
Paragrafo ~ c - As
o escadas deveriio Ter a largura minima de 1,SOm e 60p d e r k apresentar
trechos em leques. As rampas G o poderiio Ter largura inferior a 1,50m e nern apresentar decIividade
superior a lo%,
V - os corredores devGo Ter largura correspondente, no miniio a urn centimetro por aluno que
deles depen&, respeitando o minim0 absoluto de um metro e cinqiienta centhetro (1.50 m);
Pmigrafo irnico - No caso de ser prevista a localizqio de -0s
ou vestihios ao Iongo, s&
exigido o acdscimo de 0,501~1
(meio metro) por lado utilizado.
VI - as portas das sdas de auIa
largura minima de 0,90 e altura minima de 2,OOm;
VII - as sdas de aula, quando de forrna m g u I a r , tern cornprimento igual a, no maxim0 uma vez t
meia a largura,
Parhgrafo h i c o - As salas de aula especializadas ficam dispensadas das exigEncias deste artigo,
devendo, enlxtanto apresentar condifles adequadas as fididades de especiahqb.
VIIl- a h a das salas de aula corresponderi, no minimo, a urn m e h quadrado par h o lotado em
carteira d q l a e a 1,35 m2,quando em carteira individuac
IX - os auditbrim ou salas de grande capmidade, das escolas, ficam sujeitos ~pecialmenteao

seguinte:
a &a nEo serh inferior a 80 dma pl pessoa;
b) serA comprovadtl a perfeita visibilidade para qualquer espectador da superficie: da mesa do
orador, bem como dos quadros ou tela de proje@o por meio de @cos j u s t i f i c h ,
c) a ventilaph s d assegurada p r meio de dispositivos que permitern a h , pelo rnenos, uma
sumcie equivalente a um dkimo da h da sala sem prejuizo da renovqb mechica de 20 m3(vinte
metros cibicos) de ar por pessoa no periodo de uma hora;

X

- o pCdireito mCdio da sala de aula & serh inferior a 3,00 m, corn o minimo, em qualquer ponto,

de 2,50 m;

XI - nEo s&o admitidas nas d a s de aula ilumina@es dos tipos: unilateral direta a bilateral
adjacente, devendo as aberturas de iIumina@o ser obrigatorimnte dispostas no lado mior;
Padgmfo M c o -A superiicie iluminante niio pode ser inferior a 115 da da piso.
XI1 - a h a dos v b s de ventilwk, deverh ser, no minimo, a metade da hrea da supedcie
iluminante;
XITI - as paredes das saIas de aula e dos corredores deverTlo ser at& a altura de 1,50m,revestidas corn
material liso, impermeavel e resistente a -Gentes lavagens. A pintura s e d de cor clara;
XIV - os pisos das salas de aula s&,
obrigatoriamente, revestidos de materiais que proporcionm
borracha isohento t h i c o , tais como madeira, linbleo, borracha w W c a ;
XV - as escolas dwerio Ter compartimentos sanit$rios devidamente separados, para uso de urn de

oum sexo;
Pardgafo b i c o - Esses compartimentos, em cada pavimento, deverio set dotados de latrinas em
nbnero correspondente, no minim, a urna para cada grupo de 25 a1unos ou h @ o ; ma latrina e urn
mictbrio para cada grup de 40 alunos ou h q b ; e urn lavatbrio para cada grupo de 40 dunas ou fraqio;
previstos na Iotaq.30 do edificio. As portas das celas em que esliverem situadas as latrinas deveAo ser
colocadas de forma a deixar wn Go livre de 415m de dtura na minima de dois metros (2,OO);
XVI - nas escolas, as cozinhas e copas, quando houver, deverio satisfazer As exigbncias minimas
astabelecidas para tais compartimentos em hoeis;
XVll - nos intematos sedo observadas as disposic6es referentes aos itens XV XVI, alkm das
disposiqks refexentes a locais ou cornparpimentos para fins especiais no que lhes forem aplichveis;
XMIl- as escohs devmio ser dotados de resewatirrio d'dgua corn capacidade correspondmte a 40
litros, no minimo, por alum previsto na Iotat$o do edificio.

Capita10 IX
INCAIS DE REUP~L&OE DTVERS~ES
P-LICAS
Seqiio I
Casas ou Iocais de reunifio

EM GERAL

Art. 183 - Us ~tabeIecimentosdestinados a casa ou locais de remiso deverb satisfazer k
seguintes exighcias:
I - consideram-se casas ou locks de remigo, para efeito de obrigatoriedade da observhcia do
disposto nos artigos seguinm aqueles onde possa haver aglomerapk de pessoas, assirn como: cinemas,
teatros, auditbrios, salas de conferhciasysdba & esportes, saldes de baile e outros locais congheres:
II - nas casas ou Iocais de r e d o , todos os elementos da construgk que constituem a estrutura do
edificio e bem assirn as paredes e as escadas devergo ser de material incombustivel;
Parhgrafo dnico - Para a sustentaq50 da cobemua, admite-se o emprego de estrutura de madeira,
quando convenientemente ignifugada
111- os forros das platbias e dos palcos, constmidos sob a cobertura de edificio, quando 60tenham
resisthcia suficiente para evitar a queda, sobre as salas de espeticulos ou de reunilo, de telhas de cobertura,
arrancadas pel0 vento, dever5o dispor de protqgo adequada a esse fim;
IV- a estrutura de sustentqSo do ppiso dos pafcos deveri ser de material incombustiveI;
V - niio pod& hrtver porta ou qualquer v b de comunica@o interna entre as depen&ncias das casas
de diversio e as d f i w 6 e s vizdm;
VI - os gradis de proteqso ou parapeitos das 1ocaIidades elevadas dever5o Ter altura minima de
0,80me largura suficiente para garantir uma perfeita segmnca;
VII - serio exigidos comparhentos sanitllrios para cada local, devidamente separados para uso de
um e de outro sexo e sem comunica$b direta, corn as salas de reunigo;
VIU - quando se tram de espetbculos ou divertimentos que se exijam seja conservado fechado o
local durante sua r e a l w h , serh obrigatdria a instawo de renovwh mechica de ar ou ar condicionado,
b e n d o atender ao seguinte:
5 lQ A renovaqso rnecinica de ar deverh Ter capacidade minima de insuflarnento de 50 m 'lhora,
por pessoa, distribuidos de maneira uniforme no recinto, e obedecer ds recornendafles de norrnas tkcnicas
que regulam a esp6cie.
# ZQ- A instalaqgo to ar condicionado deverh obedecer, quando a quantidade de ar insuflado,
temperatura e distribuiNo, hs n o m de Associaqgo Brasileira de N o m Tbcnicas.
IX - os atuais locais de reunizo dwe15o satisfazer o artigo antmior no pram m h o de dois anos,
ou antes, se forem refomados ou acrescidos;
Paragrafo bico - Sem prejuizo das multas aplichveis, sefio interditados os locais de reunib que
nEo cumprirem o disposto neste artigo.
X - as Iarguras das passagens longitudinais e transversais, dentro das galas de espdculos, sm5o
pmporcionais ao nirmm pmhvel de pessoas que por ehs transitarem no sentido do escoamento,
considerada a lotwb maxima:
lQ- A largura minima das passagens Iongitudinais t de 1,20m e as duas transversais, de 17,0111,
sempre que sejam utilizadas por urn n h e r o de pessoas igual ou inferior a 100.
5 2Q - Ultrapassando este n6mero aumenhrfi o de largura na r d o de 8 milimetros por pessoa

-

excedente.

fi 3Q- A Iargura das passagens longitudinais t medida eixo a eixo dos b q o s das poltronas ou entre
esses e as paredes; e as das passagens transversais 1 rnedida de encosto a encosto das poltronas.
XI - a largura das escadas sersl proportional ao nlunero provhvel de pessoas que por elas transitarem
no sentido do escoamento, considerada a IotaqBo mixima e observadas as seguintes disposip6es:
a largura minima das escadas s e r i de 1,50111, Sefnpre que utilizadas por n b r o de pessoas igual ou inferior a
100;
b) ultrapassado este nwero, aumentarii o de largura A raz3o de 8 milimetros por pessoa excedente;
c) sempre que o n h e m de degraus consecutivos exceder a 16 (dezesseis), sed obrigatbria a
intercalaqZo de patamar, o qua1 terh no minirno, e cornprimento de 1,50111
sempre que n8o haja mudanqa de
direpEo, ou 80% da largura da escada, quando houver esta mudanqa, respeitado o minim0 de 1,50m
d) nas escadas em m a s , set30 admitidos degraus com raio minirno de bordo intmo de 3,50111
e
largura minima dos degraus na linha de piso de 0,30m,
e) sernpre a Iargura da escada dtrapassa de 2,50 m serll obrigatbria a subdiviGo por corrimBo
intermediho, de tal forma que as subdivisaes resultantes d o ultrapassem a largura de 1,50 m;

f) sempre que nZo haja mudmp de direpgo nas escadas os wrr%os devem ser continuos;
g) k obrigathia a colocaqEo de corrhBos continuos junto hs paredes de caixa da escada,
h) o c8lculo dos degraus sersl feito de mod0 que: 0 dobro da altura mais a largura do piso em
centimetro n h seja inferior a 62, nem superior a 64, respeitada a a l t m mhxima de 17 cmtimetros e a largura
m h k de 29 cm;
o lance h a l das escadas seri orientada na direpgo & saida,
j) quando a sala de reuniao ou espetAculos estiver colocada em pavimento supaior, h a v e pel0
menos, duas escadas ou rarnpas convenientemente locabdas, dirigidas para saidas mt6nomas;
XU- as escadas p d o ser substituidapor rampas, sendo de 13% a sua incIinqBo h i m a ;
XIII - a largura dos corredores seri proportional ao nthero provivel de pessoas que por elas
transitarem no sentido do escomento, considerada a lotaqiio mAxima e obsemdas as seguintes disposiqks:
a largura minima dos corredores ser4 de 1.50 m, sempre que utilizados por urn nirmero de pessoas igual ou
inferior a 150;
b) ultrapassado esse n6mer0, amentar80 de largura m d o de 8 milirnetms por pessoa excedente;
c) quando vdirias portas do saliio do espethlo se abrirem para o comdor s e d descontado do d c u I o
de act+scimo de laxgura desse corredor a sua capacidade de acurnuh@o, na m30de 4 pessoas por m2. Para
efeito desse desconto, d sersl computada a &a do comdor contida entre as portas do saEo de espeticulos, e
a mais pdxima e a mais distante da saida;
d) q w d o o corredor der escoamento pelas duas extremidades, o acdscimo de largurn serh tornado
pela metade do que estabelece a letra 'b";
e) as portas de saida dos corredores niio poderiio Ter largura inferior h desses;
XIV - as portas da gala de espeticulos ou de reunih terh, obrigatoriamente, em sua totalidade, a
largura correspondenre a 1centfmetro por pessoa prevista na lotaqb do local, observado o mlnimo de 2,00 m
para cada pork;
8 la - As folhas dessas portas dev& abrir para fora no sentido de escomento das sdas, sem
obsmqio dos comdores de escoamento.
p 2* -As portas de saidas p o d d o ser dotadas de vedaqk complementar, mediante cortina de fern,
desde que:
1- nZo impeqam a abertura total das folbas das pasportas de saida,
2 - pennanepam abertas durante a rmlizqk dos espeticulos;
XV - as casas ou locais de remk dever5o ser dotados de instalqks e equipamentos adequados
contra inchdio, de acordo corn as normas legais e regulamentares em vigor;
XVI - deverh sw prevista a instalaq50 de urn sistema de fuz de emergdncia que, em caso de
i n t m p q b o de corrente, evite dwante urn hora que as salas de espetkulos ou de reunih, corredores, saidas
e salas de espera fiquem k escuras;
XVII - os projetos, d6m dos elernentos de constmqb propriamente ditos, apresentariio, antecedendo
a sua execuq.30, em duas vias, desenhos e memoriais explicativos da distribuiqgo das localidades e das
ins-es
elficas ou mechicas para ventilq50, ar condicionado, projqio e elevadores, corn os diversos
circuitos el.icos projetados;
XVIIl - as condip6es mInimas de seguranqa, higiene e conforto serZIo verificadas periodicamente
peia Prefeitura, corn observhcia do disposto neste Cbdigo e na forma prevista em regdamento.
Parhgrdo hico - De acordo com o resultado da vistoria, poderk ser exigidas obras mInimas sem as
quais nEo sed permitida a continuaqlo do uso especial do edificio.

S q i o 11
Cinemas e teatm

Art. 184 - 0 s esiabelecimentos deatinados a cinemas e teams devedo sttlisfazer as seguintes
exigncias:
I - as edificaq8es, destinadas a teatros e cinemas deverk Ter as pardes externas corn espessura
minima de urn tijolo, eIevando-se 1,OOm acima da calha de mod0 a dar garantia deqh e reciproca contra
incendio;

II - deveAo tarnbkm ser adotadas medidas para witar a transmiss30 de ruidos;
- nos cinemas e katros, a disposiciio das poltronas ser$ feita em setores separados por passagens
longitudimis e transversais; a lotaq%ode cada urn desses setores n20 pod& ultrapassar de 250 poltronas.
As poltroms se& dispostas em mas, fomando arcos de circulos, obsewado o seguinte:
o espaqameoto rninimo entre filas, medido de encosto a encosto, sera

1 - quando situadas na platdia: de 90 cm para poltronas estofados e 83 m para as n8o estofadas,
2 - quando situadas nos balc8es: de 95 cm para as estofadas e 88 cm para as nEo estofadas;
b) as poltronas estofadas t d o largura minima de 52 cm e as nb estofadas 50 cm medidas centro a
centro dos bwos;
c) ~o pod& as fiIas Ter mais do que 20 poltmnas;
d) serh de 5 o n h n m mhximo de poltronas das shies que terminarm junto k paredcs;
IV - deverbr ser apresentado o grgfico dernonstmtivo da perfeita visibilidade em qualquer das

localidades:
tomar-se-h para essa demonstra@o a a1tw-a de 1,125~1
para a vista wpectador sen*,
b) nos cinemas, a linha ligando a park inferior cia tela h vista de urn observador deverfi passar 12,5
crn acima da vista do observador & fila seguinte;
c) nos teatros, o ponto de visio para constru@o do gtifico de visibilidade s e d t o d o 50 cm acima
do piso do palm e a 3,OOm de profundidade, alkm da boca da cenq
V - as passagens longitudinais na plateia n%opde& Ter degraus;
VI - nos balchs, nio sera permitida entre os patamares em que se colocam as polmnas, diferenp
de nivel superior a 34 cm, hvendo ser intercalado um degrau intermediirio;
Parslgrafo h i c o - Este degrau intermedislrio tmh a altura maxima de 17 cm e a minima de I2 cm;
corn as larguras m a s de 30 cm e rdximas de 35 rm.
VII - os baIcdes d o podem ultmpassar a5 do cornprimentodas platkias;
VIII - os pts-direitos livres, minitnos, serio sob e sobre o bdcio, de 2,5 m e, no centro da platkia, de

6,OOm;

EX - os cinemas e teatros deve-, obrigatoriamente, dispor de salas de espem independeates para
plateias e bdcees, corn os requisites seguintes:
Ter h a minima proportional ao nCmero de pessoas previsto na Iotaqb b "ordem de localidade" a que
servir, A m z k de 13 decimebos quadrados por pesso a, nos cinemas,e 20 decimetros quadrados par pessoa,
nos teatros:
b) a

h a da sala de espera s d calculada sem incluir a destinada, eventualmente, a bares.
bonbonieres, vitrinas e mostnrSlrios;
X - os compartimentos sanithios destinados ao phblico deveriio ser devidamente separados para uso
de um e de outro sexo;
serb l o c a ~ o de
s forma a Ter fhil acesso tanto para as salas de espera;
b) poderh dispor de ventilapb indireta ou foqada,
c) b n h e m de aparelhos aeri detminado tie acordo corn as seguintes rehqks, nas quais "L"
representa a lotaqso da "ordtrn de locdidade" a que serve:

XI - as salas de espetdculos podaSo ser colocadrts em pavimento superior ou inferior, desde que
tenham o hall de entrada e a gala de espera que Ihes sirvam de acesso no pavirnento tkrrso.
Parhgmfo h i c o - Serd admitida a instttlaqh de lojas e enlmdas de dficios sob e sobre as salas de
espethulos, des& que o piso e o teto desses sejm em e s t r u m de concreto d
o e perfeitamente isolados
contra ruidos.

Art. 185 - 0 s estabelecimentos destinados s cinemas obedecem, cumulativmente, As seguintes
exighcias:
I - a Iargura da tela nb deversl ser inferior a 116 da d i d c i a que separa da fiIa mais distante de
polmna;
I1 - nos cinemas, as poltronas 1130p o d d o ser localizadas fora da mu compreendida, na planta,
entre duas mas, que partem das extremidades da tela e formarn corn esse 3ngulos de 120 graus;
In - nenhuma p o l m a pod& estar colocada al4m do perimetro poligond defmido pelas linhas que
ligam e
s pontos, afastados, respectivamente, sobre as retas de 120 graus de que trata o artigo anterior e a
n o d ao eixo da tela;
IV o piso da platdia e dos balcdes d e v d apresentar sob as fitas de poftronas, superfIcie plana,
horizontal, formando degraus ou pequenos pamares;

-

V - em nenhuma posiqk das salas de espetsculos poden5 o feixe luminosa de produqiio passar a
menos de 2,50111
do piso,
VI - as cabines de projeqb devedo Ter, pel0 menos, h suficiente para duas mhquinas de proje~b
e Ter as dimenminimas seguintes:
profundidade de 3,00111(metros), na dhqk & proje~k;
b) 4,00 m (metros)de largura.
Pdgmfo h i c o -A 1d e v d ser acrescida de I ,5Om para cada mAquina excedendo a duas.
W - as cabines otredece&, ainda aos requisites seguintes:
seriio inteiramente consmidas corn material incombustivel, inclusive a porta de ingress0 que deveri abrir
para fora;
b) o pk-direito, lime d o serh inferior a 2,50m,
c) s d o dotadas de aberhm para o exterior;
d) a escada de acesso i cabine d dotada de c o ~ o ;
e) a cabine d dotada de chamid de concreto ou de dvenaria de tijoles comunicando diretarnente
corn o exterior e corn
iitil minima de 0,090 m2 e eIevand0-se 1,501-11, pelo menos, acima da cobertura;
f ) as cabinas s d o servidas de compartimento sanitsuio, dotado de latrina e lavatbrio, corn porta de
matmid incornbustivel;
g) cantiguo A cabine haverh urn cornpartimento destinado enroladeim, corn dimens& minimas de
1,OOm x 1,50m, dotado de chamink comunicando diretamate corn o exterior corn s m o fititit minima de 0,09
m2;
h) a l h dm aberhuas de projeqio e visores, estritamente necesshrios, nio p o d 6 0 as cabinas Ter
de espetkulos;
as a b e m para projqk e os visores devsw protegidos por obturadores muais de m d a l
incombustivel;
A r t 186 - 0 s estabelecimentos destinados a teatros o b e d e c d cumulrttivarnente k seguintes
exig6nck
I - a parte destinada aos artistas deved Ter acesso direto do exterior, indqendente da park
destiuada ao pCblico;
II - a boca & cena, Was as aberturas de ligaeo entre o recinto do palco e mas dependhias,
w s i t o s e canwins, bem como o restante do ediEcio deverEo ser dotados de dispositivos de fechammto de
material incombustfvel, de f m a a impedir a p r o p a g ~ bde incendio;
III - 0s camwins individuais dev& Ter:
Area fitil minima de 4,00111~
(metros quadrados);
b) dime-8,
em plania, capazes de conter em circulo de 1,50111
de dihetro;
c) pd-direito minimo de 2,50 metros;
d) janela comunicando pam o exterior ou serem dotadas de dispositivos para ventilaqk foqada;
ParApfo h i c o - 0 s marins individuais dever50 ser sentidas por compartimentos sanitgrios,
devidarnente separados, para wo de urn e de outro sexo, e dotadm de htrinas, chuveiro e l a d r i o s em
n h e r o correspondente a urn conjunto para cinco camarins;
IV - deverh os teatros ser dotados de camarins gerais ou coletivos, urn pel0 menos, para cada sexo,
corn a h a minima de 20,OO m2;suas dhens&s s e 6 o capazes de conter urn cirmlo de 2,W m de dihetro e
se6o dotados de lavatbrios na propoq30 de 1 para cada 5.00 m2 de h a ;
5 lQ - Em caso de teakcis infantis, a hm h h a dos camarins coletivos
de 12,W m2 (metros
o u t m comunica@es d h t m corn as &as

quadrados).

§ zP- 0 s camarins gerais ou coletivos se& servidos por cornpartimentos sanithios corn Iatrinas e
chuveiro, na base de 1 conjunto para cada 100,OO ma,devidamente s e p d o s para urn e oum sexo.
V - 0 s compartimentos destinados a depbsitos de cen4rio e material chico, tais como guarda-mupa
e decomq6es, deverslo ser inteiramente construidos de material incombustrvel, inclusive folhas de
fecbamento, e nio podergo ser localizados sob o palco.

Seqio III
Locais para prhtica de espehiculos esportivos
Art. 187 - 0 s estabelecimentos destinados a locais para pdtica e espetkulos esportivos, estMios e
ginhios esportivos devedo atender os seguintes rsquisitos:
I. - 0 s esthdios e ginasios esportivos deve& Ter instalw6es sanithias para o pablico, separadas
para cada sexo, independente das destinadas aos atletas e em nhero proportional A sua capacidade,

n- as arquibancadasG opodem ser construidasem made&

III - os esthdios e giniisios deverEo apresentar condi@es perfeitas de visibilidade, sendo obrigatbrio
submeter a aprova~goda SMPCG,os graficos devisibilidadedos lugares destinados aos espectadores;
IV - os projetos de estadios e ginkios esportivos devern ser acompanhados de plantas que indiquem
a possibilidade de estacionmento de veiculos, em nhnero proportional hs sum capacidades, a menos de
400,OO m de disthcia dos acessos aos edificios, em ireas particulares ou pihlicas, especihente destinadas
a esse fim;
V - as saidas, sejam portas circulaq6es, escadas ou rampas, dev- m t i r a vazk do pirblico das
depend8ncias a que atendem, calculada na base:
a)1,00m de largura para cada 500m (quinhentos) espectadores, em estadios e ginisios de capacidade
inferior a 5.000 (cinco mil) espectadores;
b)1,00 m de largura para cada 1.000 (urn mil) espectdores, em estfidios e ginisios de capacidade
superior a 5.000 (chco mil) espectadores, corn urn minim0 de 10,OOm de-1
para o total das saidas.
Art. 188 - 0 s estabelecimentos destinados a piscinas de natago d e v d o aknder b seguintes
exigEncias:
I - os projetos de piscinas de nataqio deverb ser acompanhdos de pIantas dehlhadas de mas
dependtncias, anexos, canaliza@ies, films, bombas, instala@as elktrkas e mecbicas, satisfazendo As
seguintes condi@es:

Q I P - Temn as parales e o fundo impemabilizados e estanques de rnodo a resistirem nZo s6 ao
peso pdprio do liquid0 como L subpress6m de hgua do subsolo.
4 2' - Terem lava-p6s corn 1mffiima de J ,20 rn e profundidade miruma de 0,10 m de rnodo que
se tomern passagem obrigatbria para os banhistas.
4 '3 - Terem mas hguas tratdas corn cloro liwe ou seus compostos, ou outro process0 aprovado.
4 4Q- Pod& a criti:rios da SMPCG,ficar isentas das exigencias do parigrafo segundo, as piscinas
particdam em geral e as pfiblicas corn regime de renovaqb cornpleta de suas Aguas em periodos d x i m o s
de 24 horn.
Capitulo X
DOS LOCAIS DE ASSIST~NCIAHOSPITALAR
Art. 189 - 0 s estabelecimentos destinados a hospitais &v&o
atender As seguintes exighcias:
I - os hospitais e estabelecimentos cong8nere-s devedo observar o recuo ohgatbrio de 3 metros das
divisas do lote;
Il - as janelas das enfernarias e quartos para doentes deveGo ser b a d d a s pelos raios solares,
durante duas horas, no minitno, no period0 mtre 9 e 16 horas do solisticio cio de inverno;
111 - as enferrnarias de adultos a30 poderh conter mais de 8 (oito) leitos, em cada subdivis80, t o
total de leitos nEo deveril exceder a 24 (vinte e quah) em cada enfermaria. A cada leito deveri
corresponder, 6,00m2de h a de piso;
Parhgrafo h i m - Nas e d d a s para crianqas, a cada bmp deverh corresponder, no minimo, superficie de 3,50 m2 de piso.
IV - 0 s quartos para doentes devem Ter as seguinte8 h a s d i m a s
de urn sb leito: 8,00 m2;
b) de dois leitos: 14,00 m2;
V - 0 s hospitais ou estabelecimentoscongheres d e v d o satisfazer As seguhtes exighcias:
pi-direito: 2,XOm;
b) h a totaI de ilurnimqEo nno inferior a 115 da Area do piso do cornpartimento;
c) Area de ventilwb n5o inferior A metade da exigfvel para ilumina~go;
d) portas de acesso de l,00 metros de 1apor 2,00 metros de altura, no minimo;
e) paredes levestidas de mateid liso, inpermehe 1 e resistentea hqiiente lavagens, at&l,50m de
alturas e corn cantos arredondados;
f) d p b no p h o das paredes formando concordincia arredondada corn o piso;
VII - nos paiimentos e m que haja quartos para doentes ou enfermarias, deverh haver, pelo menos,
uma copa corn h a minima de 4,00 m2 para cada grup o de 12 (doze) Ieitos ou ma copa corn h a minima
de 9,00m2 para cada grup de 24 (vinte e quatros) leitos;
WI - as salas de operaqks, as de anestesia e as salas onde se guardam slparelhos de mestesia, gases
anesttsicos ou exigencias devefio Ter o piso revestido de material apropriado, para possibilitar a descarga da
eletricidade esthtica, de acordo corn as recornenclqbs tbcnicas. Toda as tornadas de correntes, intemptores

ou aparelbos eletricos, quando localizados ae a alhua de 1,SOm a contar do piso, deverk ser

prova de

faisca;

IX - os compartimentos sanithios, em cada pavimento, dever5o conter, no minimo:
uma Iatiina e urn lavatbrio para cada 8 (oito) leitos ou fqb;
b) uma banheira ou urn chuveiro para cada 12 (doze)leitos ou h p i o ;
ParSgrafo imico - Na contagem dos leitos, n b se cornputam os pertencentes a quartos que
disponham de instalqks sanithias privativas.
X - em castl pavimento deverh haver, pelo menos, urn cornpartimento corn lawininas e lavatbrio p m
empregados;
XI - todas as salas auxiliares das unidades de enfennagem tedo a altura minima de 1,50m,
revestidos de material liso, impe&vel e resistente a lavagens freqiientes;
XII - as cozinhas dos hospitais d w e h Ter h a correspondente, no minimo, 0 , 7 5 d por leito, at8 a
capacidade de 200 (duzentos)leitos;
3 lQ - Para os efeitos destes artigos, compreende-se na designaqiio de c o z i d m os compartimentos
destinados a despensas, preparo e cozimento dos alimentos e lavagens de louqas e utensilios de cozinha
p 2*- 0 s hospitais de capacidade superior a 200 (duzentos) leitos t& cozinha corn Area minima de
15m2.

XI11 - os corredores de acesso k enfermarias, quartos para doentes, salas de opeq6es, ou quaisquer
pegas onde haja M e g o de doentes devem Ter l m g m minima de 2,00 metros;
Pdgrafo MCO
- 0 s dernais corredores t&o, no minim0 0,90 rn de largura.
XW - os hospitais e estabelecimentos conggneres, corn mais de urn pavimento, dbm de elevador,
deveriio dispor de, peIo menos uma e s c h corn largura minima de 1,50 metros corn degraus de lances retos e
corn patamar intem&o
obrigatbrio;
$ lQ - n5o se& em absoluto admitidos degraus em leque.
8 2*- A disposi@iodesta escada ou das escetdas s d tal que, em cada pavimento, nenhuma unidade
hospitalar, tal carno centro cirh-gico, enferrnaria, ambulatkio ou, ahda, leito de paciente, dela disk m a i de
40 metros.
XV - os hospitais e estabelecimenb cong8nm.s seriio construidos corn material incornbustivel,
excetuados os locais destinados a consulta e tramento;
8 lq - 0 s hospitais e maternidades corn at4 3 pavimentos serb providos de mpas corn declividade
h i m a de lo%, de elevadores para o w p o r t e de pessoas, macas e leitos, corn as d i m e d s intemas
mhimas de 2,2011~
x 1,10111.
9 ZQ - S e d obrigatbria a instalaqh de elevador nos hospitais corn rnais de uma pavimento,
obedecidos 08 seguintes minimos:
um elevador ati 4 (quatro) pavimentos;
b) dois alevadores nos que tiverem mais de (quatro) pavimentos;
c) 6 obrigatbria a instalqiio de eIevador do serviqo independente dos dernais, para uso das cozinhas
situadas acima do 2* pavimento;
XVI - 0 s cmpartimentos destinados a f d c i , tratamntos, laboratories, salas auxiliares das
unidades de enfennagem, comparhnentos sanithios, lavanderias e suas depen&ncias n50 p o d d o Ter
comunicq~od k t a corn cozhhas, dedespensas, copas ou refeithrios;
ParAgrafo truce
As passageas obnigat6rias de pacientes ou visitantes nSio podergo Tw
cornunicq;~direta corn cozinhas ou despensas.
XVI]: - sex4 ohrigaE6ria a instalwb de resewatbrio de hgua corn capacidade minima de 400 litros
por leito;
XVIII - ser3o obrigaioriamente instalados m i p s de Iavanderia corn capacidade para lavar, secar e
esterilizar. 0 s compartimentos te& dimensks ad equadas ao aparelhamento a instalar, devidamente
justificados em material;
XIX - 6 obrigatbria a instahgo de incinemqb de lixo skptico. 0 s processes e capacidades, bem
como as dimens5es dos compartimentos necesshrios, sexgojustificados em memorial;
XX - os projetos de matemidade ou de hospitais que mantenham secph de matemidade deverio
p w e r compartimentos em niimero e situaq.30 tal que permitam a instalaqgo de :
1 (umtt) sala de hbdho de parto, acusticamente isolado para 15 leitos;
b) I @ma) sala de parto para cada 25 leitos;
c) sda de o-es
(no caso do hospitaIj&passuir outra sala para o mesmo fim);
d) sda de curatives para o p e q c e s sbticas;

-

XXLI - 0 s haspitais ou estabelecimentos congSneres &verio ser dotados de i n s t a l e s e
equipmenbs adequados contra incgndio, de acordo corn as norms legais e regdares em vigor.
Art. 190 - As i a f r a ~ e scometidas contra as normas deste Cbdigo sujeitad ao inlhtor a imposi@o
da pena de multa varihvel de 10% (dezpox cento) do salslrio rninimo local, a 50 (cinqiienta) v e m o valor do
mesmo salhio, aplicAveI ern conformiclade corn a gravidade da Xraqb e a crit&io da autoridade
competente.

LEI COMPLEMENTAR NO-055. DE 27 DE JANEIRO DE 200462.
lnstitui o Cddigo de Obras e EdificaMes do Municipio de Natal e dB
outras provid&ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
Faw saber que a CAmara Municipal apmvou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

-

Art. lQ
Toda e qualquer obra de wnstruqAo, arnpliaHo, reforma ou dernoliHo depende
de pkvio limnciamento por parte do Municlpio, sendo disciplinada por este CWigo, sua
regulamentaqgo e observadas as disposifles do Plano Diretor de Natal, da Lei Federal no 10.257,
de 10 de julho de 2001, dos artigos 182 e q83 da ConstituiqAo da Repirblica, da Lei Orginica do
Municlpio do Natal, do C6digo do Meio Ambiente, Lei Municipal no 4.100, de 24 de junho de 4992,
e das demais normas ambientais e urbanlsticas atinentes materia.

Capitulo I
DOS OBJETlVOS E PRIHC[PIOS DO C ~ D I G O

-

Art. ZP A aplica@o do C6digo de Obras e Edificafles do Municlpio de Natal reger-se-a
petos seguintes principios:
1 sirnpliflca@o dos procedimentos adrninistrativos relacionados com o Iicenciamento de
obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, e com a amplia@o, reforma ou dernoliMo de
qualquer obra de oonstruqSro;
II valorizaHo do usuhrio do equipamento urbano construido e daqueIe a quem se destina
a habita60, assegurando o conmito de uso universal, wndizente corn a dignidade humana;
111 priotidade do interesse coletivo ante o individual;
IV tratamento diferencisdo As edificaMes que apresentem irnpactos sobre a cidade;
V - valoriza@o da forma@o t4cnica e da habilidade criaiiva dos profissionais;
VI garantia do acesso edificaGo regular, para toda a populaHo;
VII preservaFgo, sempre que possivel, das peculiaridades do ambiente urbano, nos seus
aspectos woldgico, ambiental, histdrioo, dni-paisaglstico, turlsticxl e geot4cnim;
VllI garantia de que o espago edificado observa padrOes de qualidade que satisfapm as
condipdes minimas de seguranp, conforto, higiene e saode dos usudrios e dos demais cidadaos,
aldm dos procedimentos administrativos e dos pargrnetros tdcnioos que assegurem estes
objetivos;
tX modernizago permanente do registro e do wntrole das edificafles produzidas na
cidade, com o acornpanhamento sistemhtico das obras lioenciadas, como instrumento de apoio ao
planejamento urbano e ao desenvolvimsnto sustentado.
X Garantia de que novas alternativas energ6ticas sejarn incorporadas ao ambiente
urbano e &s edificafles corn o objetivo de proporcionar maior conforto e sustentabilidade A
popula@o.

-

-

-

Capitulo II

DA CONCEITUA~AQ

-

Art. 3P Para os fins desta Lei considera-se:
I
abortura zenkal, a abertura destinada A ventila@o e iluminaMo indiretas de
compartimentos, localizada na pa* superior das edificams;
II abrigo de veiculos, espaw wberto destinado B prote~8ode veiculos;

-

"~ublicadano DOM de 27/01/04, corn corre+ks no DOM de 28/01/04.

-

111 acessibilidade, o conjunto de altemativas que privilegiem o acesso a edificaws,
espaqos pdblicos e mobilihrio urbano, de mod0 a atender As necessidades de pessoas corn
deficiencia ou mobilidade reduzida e oferecer condigo de utilizaqao corn seguranp e autonomia;
IV alinhamento, a linha dividria entre o terreno de propriedade particular e o logradouro
pSrblico;
V - Alvad, o documento expedido pelo Munictpio destinado ao licenciamento da execuMo
de obras e serviws;
V1- amptiaHo, a pFodu@o de obra que results no aumento da drea conshida total de
uma edificap%ojA existente;
V11 Anotacjio de Responsabilidade TBcnica (ART), o dowrnento que wmprova o
registro da obra perante o Conselho Regional de Engenharla, Arquitetura e Agronomia - CREA;
Vlll apreensao, a retengo da posse, a ser pmcedida pelo Poder POblico, de material e
equipamento utilirado em obra ou serviw irregular ou que constitua prova material de
irregularidade cometida;
IX area IW, area interna total dos cornpartimentos corn exceHo das ocupadas petas
paredes;
X auto de infra@o, o ato administrative que dB ciencia ao infrator da disposi@o legal
infringida e da penalidade aplicada;
XI caixa de escada, o espaqo resewado B escada;
XI1 calgada, o espaQo existente entre o limite do lote e o meio fio;
Xlll canteiro de obras, a Brea destinada Bs InstaIaMes ternpoMas e aos s e r v i w
necesshios A execuqBo e ao desenvolvimento da obra;
XIV- CertidSio de Alinhamento de terreno e obra, o docurnento expedido pelo Municlpio,
confirmando o alinhamento do terreno e da ohm, no qua1 consta , tambkm, se o im6vel esta
sujeito A desapropriaHo;
XV- CertidSo de Caracteristicas, o docurnento expedldo pelo Municipio na conclus80 da
construHo de urna obra Iicenciada, corn as caracterlsticas do terreno e da edificaMo, para fins de
averba@o no aficio de registro de imbveis;
XVI cornpartimento, parte de uma edifica@o corn utitizaHo definida;
XVll eonsulta pdvia, a anhlise t&cnica preliminar do projeto arquitetdnico, executada,
mediante solicita@o do interessado, pel0 drgao municipal de licenciamento e wntrole, expedida
em fase anterior A aprovaqZio do projeto;
x\nll -&,a medida em linha reta que define a diancia real entre dois pontos;
XIX cota de soteira, cota de nivet da entrada da edificaeo.
XX - demollMo, a derrubada total ou parcial da construp%o;
XXI edificio poblico, aquele que abriga drg8os da adrninistrago direta ou indireta,
pertenmntes ao poder pdblico Federal. Estadual ou Municipal;
XXll
ediffeio privado, aquele prtencente
iniciativa privada destinado ao uso
mmercial, industrial ou de presta@io de servigos;
XXIII - ediflcio prtvado de uso coletlvo, aquele pertencent9 iniciativa privada com
utilizaeo prevista para grupo definido de pessoas;
XXIV- ediflcio privado de uso pdblico, aquele pertencente iniciativa privada corn
u4
lz
i a@o
i
prevista para o pljblico em geral;
XXV - edlficlo ou tmdvel de uso resldenclal unifamillar, aquele destinado ao uso
exclusivamente residencial, abrigando uma unica unidade habitacional;
XXVI - edifldo ou imbue1 de uso residenclal multifamitiar, aquele destinado ao uso
exclusivamsnte residencial, abrigando mais de urna unidade habitacional;
XXVII - garagem, o compartimento da edificaHo destinado A guarda e abrigo de velculos;
XXVlll grade de rua, o nlvel determinado peto Poder PObliw, pelo qua1 se baseia a
execu~80da pavimenta@o da rua;
XXlX - Hablteee, o documento expedido pel0 Munictpio atestando que o imdvel encontrase em condifles de habitabilidade.
XXX - intimaqao, a cornunicaflo adrninistmtiva, expedida, para dar ciencia ao
destinatArio da existgncia de urn ato ou omis30 irregular, verificado em obra ou edificaMo,
contendo urn comando a ser observado, sob pena de responder na forma da legislaflo vigente;
XXXl meio fio, o blow de concrete, pedra ou material similar que separa o passeio da
faixa de rolamento do logradouro;

-

-

-

-

-

-

-

-

XXXll memorial descritivo simplificado, a descri@o sucinta do projeto, contendo A r e a
total de construMo, arnplia~goou reforma, descri~sodos compartimentos e dernais informaGbes
referentes As prescriws urbanistias contempladas no Plano Diretor de Natal;
XXXlll mexanjno, o pavimento intermediario cuja projeHo nao ultrapassa cinquenta por
cento (50%) da Area do pavimento principal.
XXXlV - multa, a pena pecunidtia aplicada ao infrator;
XXXV - Normas Tdcnicas Brasileiras - NBR, as normas estabelecides pela Associa@o
Brasileira de Normas T4cnicas ABNT;
XXXVl nivelamento, a determinaGo de cotas de altitude de linha trapda no terreno;
XXXVll - obra de pequeno porte, qualquer obra de constru@o, reforma ou ampliaq%o
nao impactantes, conforme IegislaMo em vigor, que n8o ultrapasse cinquenta metros quadrados
(50.00 m2).
XXXVlll patio, a Bma deswberta no interior de uma edificaHo;
XXXlX passeio, o espapo da cal~adaresewado ao pedestre e livre de obst8culos;
XL - pavlmento, o espago da edificaflo cornpreendido entre dois pisos sucessivos ou
entre urn piso e a wbertura;
XLI - pavimento tipo, o pavirnento cuja mnfiguraqlo B predorninante na edifica@o;
XLll
p84ireit0, a rnedida vertical, em metros, entre o piso e o teto de urn edificio
oonstruido ou do piso ao form do compartimento;
XLlll pdrgula, o elemento construtivo utilizado corn objetivo estdtico de seguranw ou
ventiIaHo e iIuminaHo;
XLlV pessoas portadoras de defieiencia ou corn mobilidade raduzida, as pessoas
cuja lmmo$io encontra-se dificultada, temporAria ou permanentemente, tais como idosos,
gestantes, obesos, crianws e portadores de deficidncia;
XLV piso drenante, aquele que em cada metro quadrado (mZ)
possui no minirno 15% de
superflcie perrneAve1;
XLVI mntrltncia a Area resultante de iingulos ou curvas para dentro da edifiqZio.
XLVll - recuo, a distiincia entre as divisas do temno e o paramento vertical externo mais
avanqado da edificaHo;
XLVlll reforma, a obra executada numa edificago, sem que haja ac&cirno na sua Area
total construida;
XLlX reparos gerais, as obras destinadas exclusivamente a conservar e estabilizar a
edificag%oe que n&o impliquem na altera~godas dimensdes dos compartimentos.

-

-

-

-

-

-

-

-

T~TULOII
NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATlVOS

Capitulo I
DOS AGENTES E DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS

-

Art. 4P Toda obra elou serviqo de engenhatia tern urn ou mais respondveis t4cnicos
sendo todos eles, tdcnica, administrativa e civilrnente responsdveis solidarios pelo mesmo e
obedece a projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.
M. 5P A autoria dos projetos pode ser assumida por urn ou mais profissionais
habilitados, sendo tados eles, tknica, administrativa e civilrnente responsdveis solidhrios pel0
projeto.
Ark 6Q SSO considerados legalmente habilitados como responsAveis tecnicos por
projetos, obras elou s e r v i p , os profissionais que satisfapm as exigencias da IegislaMo vigente,
inscritos no C R W R N e no 6rggo cornpetente da AdministraHo Municipal.
Art. 7% Podem ser objeto de consulta p&via, projetos ou terrenos, sempre que o
interessado, nao tendo seguranp das exigencias tegais para o caso wncreto, deseje orientaflo
do corpo t&cnlcodo 6rgBo municipal de Iicenciarnento e mntrole acerca dos requisitos legais para
execu@o do empreendimento.
5 lQ
- A cunsutta p&via tern pram de validade, impromgEnrel, de urn (1) ano.
5 P - A alteraflo na IegislaHo n4o assegura direito aquele que degm consulta prdvia,
salvo se, ao tempo ddei nova, j i tiver sido protomlado o pedido de licenw corespondente de
projeto definitive sujeito a aprovapao.

-

-

-

-

Art. 8P 0 s responsdveis thcnicos pela obra e/ou serviw respondem pela sua fie1
execuflo, conforme projeto aprovado pelo brgao municipal de licenciarnento e controle.
ParAgrafo unico Deve ser mantida na obra uma d p i a do Alvad de constru@o e do
projeto aprovado, em local de fdcil acesso.
Art.
No caso de substitui@o ou transferhcia da responsabilidadethnica da obra elou
servicp, deve a substituiHo ou transfer4ncia ser registrada no brgio municipal competente
nferido no artigo 6 O , mediante a apresentaMo da AnotaHo de ResponsabilidadeTPlcnica -ART,
do novo profissional.
5 l80 profissional substitufdo nao se exime de suas responsabilidades se, ao tempo do
evento ou fato irregular, nao tiver sido comprovada a sua substitui@o, na forma deste artigo.
5 ZR- A responsabilidade profissional 8 apurada conforme as datas e docurnentos juntados
ao processo.
Art. 10 0s construtores, proprietArios e responsaveis tknicos pela execuMo da obra
elou senriw respondem solidariarnente pela:
I preservago da integridade dos ogerdrios, das propriedades vizinhas e do pdblico
durante a execu@o das mesmas;
I1 - comunica@o ao brg80 municipal de licenciamento e controle sobre qualquer
paralisago da obra que ultrapasse sessenta (60) dias;
111 adoqBo de medidas de seguranm para resguardar a integrldade das redes de i n k estrutura urbana e das propriedades p0blicas ou privadas;
IV instalapao adequada do canteiro de obras.
Pardgrafo Qnico A comunica@o ao drgao municipal de licenciamento e controle nao
exime as construtores, proprietaries e responsaveis t&cnicos da obra elou sew@ de adotarem as
providencias necessdrias para sanar ou evitar as ocom&ncias previstas no caput deste artigo.
Art. 11 Cabe ao propriethrio ou usudrio da edjfica@o em qualquer situaqAo de risco
iminente qus possa cornprometer a seguranp ou a sadde dos usudrios ou de terceiros ou qus
impliquem em dano ao patrimenio pdblico ou particular, adotar as providencias necesssrias para
sanClas.
Art. 12 Cabe ao 6rgao municipal de licenciamento e controle aptovar projetos, licenciar e
fiscalizar a execu@o de obras elou sewiws, expedir certidao de caracteristicas e habitese,
certidao de alinhamento de terreno e obra, garantida a observancia das disposifles desta Lei e
das normas da Iegisla~80em vigor.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitulo It
DOSPROJETOS

-

Art. 13 As obras a serem licenciadas pelo drg8o municipal de licenciarnento e controle
observam quatro (4) procedimentos diferentes, de apresentaeo de projetos, para efeito de
analise, assim discriminados:
I Rito da Categoria I,
destinado h anilise de projetos de irn6vel de uso residencial
unifamiliar t&rreo,sem laje de cobertura, corn Area construrda de at4 50,OO m2;
II Rito da Categoria 2, destinado 6 andlise de projetos de irn6vel de uso residencial
unifamiliar, corn area construlda de at8 200,OO m2;
Ill Rito da Categoria 3, destinado B ansllise de projetos de imdvel de uso residencial
unifamiliar, corn Area construida acima de 200,OO ma;
IV Rito da Categoria 4, destinado analise de projetos de irndvel de uso considerado
impactante, imdvel de uso residencial multifamiliar ou de im6vel situado em Areas especiais ou
sujeito a Iegislaflo especial.

-

-

Art. 14 0 s projetos submetidm A anllise que se enquadram no Rito da Categoria I
podem ser apresentados de forma simplificada, sendo, no entanto, essencial que deles constern,
no minirno:
I - a planta de situa@o e IocaqAo, em papel formato A4;
II o memorial descritivo sirnplificado do projeto, corn a declara@o do responshel t&nico
de que o mesmo atende As exigencias deste CMigo e das demais normas da legislaflo em vigor.
Ark 15 0 Municipio, sernpre que solicitado pelo interessado, fomece profissional
capacitado para assumir a responsabilidade thnica pela elabora@o do projeto, desde que ele
possa enquadrar-se no Rito da Categoria I,definida no artigo 13.
Pardgrafo h i c o SBo isentos da Taxa de Licenw decorrente da execu@o de obras em
Areas particulares, as contribuintes alcanqados pela hipdtese constante no capuf deste artigo.
Art. 16 0 s projetos previstos na hipotese do Rito da Categoria 2, definido no artigo 13,
podem ser apresentados de forma simplificada, em papel formato A4, constando, no mfnimo, dos
seguintes documentos:
I - planta de situaHo e locaqio, com informafles a respeito da topografia do terreno e das
Areas pemedveis;
II- indicago da area a ser arnpliada, na planta de IocaHo, quando for o caso;
Ill memorial descritivo sirnplificado, com declaraflo do responsavel tknico e do autor do
projeto de que o mesmo obedece As nomas deste Cbdigo e da IegislaHo em vigor.
ParAgrafo dnico Na hipbtese de verificar-se que a declaraHo prevista neste artigo e no
artigo 14 tenha sido prestada, pelo profissional thcnico, sem mrrespond8ncia corn a verdads, a
ele serd aplicada a san@o prevista nesta Lei.
Art. 17 0 drgiio municipal de licenciamento e control& pode proceder a andlise detalhada
de qualquer projeto, exceto daquelss enquadrados no Rito da Categoria 1.
5 lQ
- NOcaso de irndveis enquadrados no Rio da Categoria 2, a andlise referida no caput
do artigo B feita por amostragem, ern no mlnimo vinte por cento (20%) dos projetos protocolados
semanalmente, atraves de critbrio definido em norma administrativa phpria.
5 z9 - Quando o drgao municipal de licenciamento e controle selecionar urn projeto do R i b
da Categoria 2 para proceder A anAlise, exigird que o responsdvel tecnico apresente o projeto
completo, no prazo rnhimo de quinze (15) dias Qteis,a contar da data em que o mesmo receber a
respectiva intimaMo.
AR 18 0s imdveis que se enquadram nos Ritos das Categorias 3 e 4 devem ter seus
projetos apresentados por completo, em meio digital, al6m de t&s (3) vias impressas, no mlnimo,
em numero de pranchas e escalas convencionais, adequadas e necesshrias A sua plena
compreensao e dobradas mnvenientemente.
ParBgrafo Onico 0 s irndveis enquadrados no Rito da Categoria 4 devem, aldm das
exigdncias contidas no caput deste artigo, observar as nomas de acessibilidade dos portadores
de deficiancia.
Art. 19 0 s projetos de reforma e ampliaHo que contemplem mudanw de uso elou
acrdscimo de Area ao imdvel sao necessariamente reenquadrados, para adequ8-10s as regras
previstas para os Ritos das Categorias descaitas no artigo 13.
Ark 20 0 s projetos referidos no artigo anterior devem obsewar ainda as seguintes
convenfles ghficas:
I - paredes a demolir, devem ser representadas corn linhas interrompidas e preenchidas
na cor amarela;
II - paredes a construir, devem ser representadas com linhas cheias e preenchidas na cor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vermelha;

Ill- paredes a conservar, devem ser representadas corn linhas cheias.

CapCtulo Ill
DO LICENCIAMENTO

-

Art. 21 Toda e qualquer obra elou serviw sb pod8 ser iniciado apds obter licenciamento
pelo Municipio, atravbs da expedi~iodo respective AlvarA de constru@o, de amplia@o, de
reforma ou de demoliHo e, quando for o caso, da Licenw Ambiental.
5 la0 prazo mhotimo para aprovafio dos projetos 4 de 30 (trinta) dias Qteis,contados da
data da entrada do requerimento no 6rgio municipal de licenciamento e mntrole.

-

5 2P Caso o projeto necessite de adequapaes A IegislaHo vigente, ser4 reiniciado o
prazo acima, a partir do atendimento as solicita@es do 6rgao municipal de licenciarnento e
controle.
5 3Q- Findo o prazo definido nos padgrafos lQ
8 p, se o process0 nao houver sido
concluido, o interessado poderA dar intcio & obra, rnediante depbsito dos emolurnentos e taxas
devidos e cornunicaMo ao drgao municipal de licenciamento e controle, corn obediencia aos
dispositivos deste Cddigo, sujeitando-se, por dedaraMo corn firma rewnhecida, a demolir o que
estiver em desacordo corn as presentes normas.
Art. 22 No requerimento para licenciamento deve constar, corn clareza, o nome do
proprietArio, o enderqo, a sua assinatura ou a do seu representante legal e estar acornpanhado,
al6m dos projetos exigidos para o Rito da Categoria respectiva, nos terrnos do artigo 13, da
seguinte documenta@o:
1 - titulo de propriedade do imdvel e, quando for o caso, a autorizaHo do proprieario para
que terceiros possam nele construir;
II Certidao Negativa de DBbitos do imdvel para corn a Fazenda Municipal;
111 - ART@) do projeto e execugo registradas pslo CREAIRN.
Padgrafo irnico
dispensada a apresentaMo da certidiio, de que trata o inciso II deste
artigo, na hipdtese de integra@o dos sistemas de cadastro municipal.
Art. 23 -As obras de restaura@o de pr6dios corn valor aquitetdnico, histdrico, artlstico e
cultural d t6m seu licenciarnento concedido se observadas as nomas especificas da legisla@o
em vigor.
Art. 24 0 s imdveis de uso nAo residencial, para iniciarem suas atividades, necessitarn do
seu licenciamento para funcionamento.
Art. 25 NBo B exigido o licenciamento quando se tmtar das obras ou dos reparos gerais
abaixo descritos:
1 pinturas extemas e internas;
II- passeios, pisos, muros de alinhamento e gradis;
111
revestimentos de fachadas que nSo impliquem em rnodificaNes nas suas
caracterlsticas originais nem acrdscimo de sua Area mnstruida;
1V recuperaMo de tetos, telhados que n3o implique na execu@o de lajes, nem em
modificafles na Area construlda.
Padgrab unico - A inexigibilidade do licenciarnento, a que se refere o caput deste artigo,
n8o implica na dispensa do atendimento das normas de seguranp exigida por esta Lei e pelas
norrnas da bgisIaHo em vigor, ficando a obra passfvel de fiscalizaflo pelo drgao municipal de
licenciamento e controle.

-

-

-

-

-

-

-

--

Art. 26 0Alvah de construqio tem validade de um (t ) ano para o inicio da obra.
Art. 27 Caracteriza-se iniciada a obra de wnstrugo a execuMo dos servipos abaixo
relacionados:
1 - instalaHo do canteiro de obras;
II terraplenagem, quando for o caso;
111 - g
ila@o
i
provisdria de Agua e luz;
IV - infcio das fundaNes.
ParAgrafo dnieo No caso do terreno localizar-se em logradouros que nso disponham de
rneios-lios, o inicio da obra de construHo depende da definiqAo do alinhamento e do nivelamento
do terreno.
Art. 28 - lniciada a obra, a validade do AlvarA dos im6veis enquadrados nas categorias 3 e
4 fica wndicionada ao cumprimento do cronograma ffsico apresentado, ou de uma declaraHo do
proprietArio corn a previseo de pram para o termino da obra.
Paragrafo h i c o 0 cronograma poderd ser revisto a qualquer tempo por iniciativa do
proprietario ou do respondvel tkcniw, que deveri fazer nova solicitaMo de prazo atravks de
oflcio ao drgao municipal de licenciamento e controle.
Art. 29 Em se tratando ds refoma, arnpliaflo ou dernoli~goo Alvaa concedido tern
prazo de validade estipulado ern urn (1) ano, a partir da data de sua expediqao.

-

-

-

-

-

Art. 30 Findo o prazo previsto nos artigos 26 e 29 pode o interessado solicitar a
revalidaMo do Alvarh, mediante requerimento dirigido ao BrgZto municipal de licenciamento e
controls, anexando ao mesrno o projeto aprovado e o Alvard jB concedido, al6m da comprova~ao
do pagamento das taxas correspondentes a expediHo do novo Alva6 conforme disph a
legisla@o tributAria municipal aplidvel.
Art. 31 0 Alvad pode ser cancelado, a qualquer tempo, se constatado que a execu~io
da obra estd em desaoordo corn o projeto aprovado, corn observancia dos principios do
contraditdrio e da ampla defesa.
Parigrafo dnico 0 cancelamento do AlvarA implica no impediment0 da execu@o da
obra, que sornente pode prosseguir a p b nova andlise atraves de processo autdnomo.

-

-

SeHo ll
Da expedir,%o da licenqa ambiental

-

Art. 32 SBo passiveis de Licen~aAmbiental todos as atividades utilizadoras de recursos
ambientais wnsideradas efetiva ou potencialrnente poluidoras, conforme definido na legislago
ambiental vigente, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar
degrada@o ambiental no Municlpio de Natal, sem prejulzo de outras licenqas legalmente
exigiveis.
5 lQ0s im6veis de usos residenciais unifamitiares que nao estejam localizados nas
Zonas Especiais de PreservaMo Ambiental, definidas no Plano Diretor de Natal, nZio esmo
incluldos na exigencia da Licenp Ambiental.
5 2* Para a solicitaeo da Licenqa Ambiental, alhm da docurnentaHo pertinente A
abertura do processo administrativo, far-se necesdrio A apresentafio de estudos ambientais,
conforme Termo de Refer6ncia expedido pelo Setor Ambiental, devidamente assinado por
profissional mmpetente e corn a participaHo do empreendedor, na forma da Resolu~SoCONAMA
na 237197.
3P 0s estudos necesSgrios ao processo de licenciamento devem ser realizados por
profissionais legalmente habilitados, A e x w o do memorial descritivo, que pode ser elaborado
pel0 prdprio proponente.
5 4*- O empreendedor e os profissionais que subscrevem os Estudos Ambientais sgo
responsAveis pelas informa~fiesapresentadas, sujeitandme As sanpbs administrativas, civis s
penais.
§ 5e 0 procedimento para expediq%oda Licenqa Ambiental obedece As seguintes etapas:
I - definiqao pelo drgao municipal de licenciamento e controle, corn a participaHo do
ernpreendedor, dm documentos, projetos e estudos ambientais, conforme norrna administrativa
intema, necessdrios ao infcio do processo wmspondente licenp a ser requerida;
I1
requerimento da Licenp Ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dandese a devida publicidade;
111 anslise pelo orgao municipal de licenciamento e controle dos documentos, projetos e
estudos ambientais apresentados e a realh#io de vistorias tbcnicas, quando necesshrias;
IV
solicita@o de esclarecimentos e cornplementaqBes pelo 6rgBo municipal de
licenciamento e controle em decor&ncia da andlise dos documentos, projetos e estudos
ambientais apresentados, quando wuber;
V - realiza@o de audihnda pdblica, se for o caso, de acordo corn a regulamentaMo
pertinente;
Vt - solicita@o de esclarecimentos e complementafles pelo 6rgZio municipal de
licenciamento e controls, decorrente de audiencias pijblicas, podendo haver rsiteraMo da
solicitaHo quando os esclarecimentos e complernenta@es n8o tenham sido satisfatdrios;
Vtl - emisslo de parecer tbcnico condusivo e parecer jurldim, quando necessArio;
VIll deferirnento ou indeferimento do pedido de licenw, dando-se a devida publicidade
pel0 brgio municipal de licenciamento e controle.
5 gP AS Licen~asAmbientais podem ser expedidas isoladamente ou sirnultaneamente,
dependendo das instrufles juntadas no processo adrninistrativo de Licenciamento.
Art. 33 0 s estudos ambientais solicitados enquadram-se como:
I Memorial Descritivo (MD), que deve conter, no minimo, a descripo da localidade, do
terreno e do emprwndimento, idsntifica~sodo ernpreendedor e do responsavel pel0 estudo,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

descti@o da infra-estrutura e equipamentos urbanos, informafles sobre as condipBes da higider
arnbiental local no &ante ao saneamento (drenagem, esgoto, reslduos sblidos, abastecimento de
Agua e Areas verdes pliblicas), enquadramento do empreendimento e da atividade na legisla@o
urbanistica s ambiental;
II - RelatBrio de lmpacto de Vitinhanw (RIV), que deve compreender, no minimo, a
identifica~aodo empreendedor e do(s) t&cnico(s) responsAvel(eis) pelo estudo, informaws gerais
sobre o empreendimento, atividades a serem desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas,
etapas de implanta$io, Area de influencia do projeto, caractetizaflo da localidade, do terreno, do
empreendimsnto, dos equipamentos e a produflo de efluentes e reslduos dlidos, a descriMo e
avaliaqio da infra-estrutura e servips urbanos, informaMo das alteraq6es arnbientais possiveis,
dinarnica populational, uso e ocupa@o do solo, dernanda de servitp de infra-estrutura urbana e
enquadramento do empreendimento e da atividade na legisls@o urbanlstica e ambiental;
111 - OiagnGtico Arnbiental (DA), que deve conter, no mlnimo, a identificaMo do
ernpreendedor e do(s) tecnico(s) responsAvel(eis) pelo estudo, informa~besgemis sobre o
ernpreendimento, atividades a serem desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas, etapas
de implantaqAo, caracterizaHo da localidade e do terreno, area de influencia do projeto,
caracterizaMo do empreendimento nas fases de planejamento, impIantaMo e opera@o e,
quando couber, na fase de desativa@o, descri~Bodo meio fisico, bi6tico e antrdpico corn as
interaNes dos respectivos componentes e identifica@o das tendi3ncias evolutivas desses
componentes s enquadramento na Iegislaeo urbanistica e ambiental;
IV
RelaMrio de Avaliago Arnbiental ( M I , que deve cornpreender no minimo a
identificqBo do ernpreendedor e da equipe respondvel pelo estudo, informaq6es gerais sobre o
empreendimento, atividades a serern desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas, etapas
de implanta~io,caracterizaMo da localidade e do terreno, limites da Area de influencia do projeto
a ser direta ou indiretamente afetada pelos irnpactos, caracterizaMo do empreendimento nas
fases de planejamento, irnplanta@o e opera@o e, quando couber, na fase de desativaHo,
esclarecimentos sobre as alternativas tecnoldgicas elou lomcionais, descri~go,em nlvel local, do
meio fisiw, bi6tico e antrdpico corn as interaqbes dos respectivos cornponentes e identificaHo
das tendendas evolutivas desses componentes, enquadramento na legisla@o ubnistica e
arnbiental, anAlise e avaliaMo dos provhveis impactos nas fases de planejamento, impIantaMo e
operaHo e desativaqao, quando couber, indicando a metodologia, tbcnicas e critbrios adotados
para identica@o, valora@o, interpretaeo e andlise de suas interaqBes, proposiflo de medidas
mitigadoras, informando sobre a natureza, fases do ernpreendimento, fator ambiental a que se
destina, prazo de permanencia de sua aplicaHo e responsabilidade de irnplantaMo, programa de
acompanhamento e monitoramento dos impactos, indicando a natureza das medidas, fases do
empreendimento em qus g o aplicadas, fator ambiental a que se destina, prazo de permanencia
de sua aplicaMo e responsAveis por sua aplicaMo;
V - Relatdrio de Controle Ambiental (RCA), que deve cornpreender no minimo a
identificsBo do empreendedor e da equipe responsdvel pelo estudo, informa~besgerais sobre o
ernpreendimento, atividades a serem desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas, etapas
de implantaflo, caracteriza@oda localidade e do terreno, limites da Area de InfluQnciado projeto
a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, caracterizafio do empreendimento nas
fases de planejamento, implantago e operago e, quando couber, na fase de desativaHo,
esclarecimentos sobre a alternativa tecnoldgica elou iocacional, descriggo, em nivel local, do
meio, flsico, bidtitico e antdpico corn as interams dos respectivos componentes e identificaqao
das tendencias evolutivas desses cornponentes, enquadramento na IegislaqSo urbnistica e
ambiental, anllise e avaliaqBo impactos na fase de opera$io e desativagio, quando couber,
indicando a metodologia, hhnicas e criterios adotados para identiicaqio, valora@o, interpretaHo
e andlise de suas interaws, proposiHo de medidas corretivas, informando sobre a natureza,
fases do empreendimento, fator ambiental a que se destina, prazo de perrnandncia de sua
splica@o e responsabitidade de implantaHo, programa de acornpanhamento e monitoramento
dos impactos, indicando a natureza das medidas, etapa de operago a que se destina, pram de
permanencia de sua aplicaq€io e responsAveis por sua aplica@io;
VI - Projeto de RecuperaMo de Area Oegradada (PRAD), estudo aplicado para areas
submelidas a grande movimento de terra e Areas de ernpkstimo alkm de Areas de prote@o
arnbiental e Areas corn contamina60 dos recursos hldricos por acidentes industriais e similares;
VII
Relatdrio Arnbiental Simplificado (RAS), que deve compreender, no mlnimo, a

-

-

identificaGo do empreendedor e da equipe responslvel pel0 estudo, informagaes gerais sobre o
empreendimento, atividades a serem desenvotvidas, locatizaflo, objetivos e justificativas, etapas
de implantaflo, caracterizaqio da Iocalidade e do terreno, lirnites da area de influQnciado projeto
a ser direta ou indiretamente afetada pelos irnpactos, caracterizago do empreendimento nas
fases de planejamento, implantaeo e opera@o e, quando couber, na fase de desativa~go,
apresentafio, andlise e avalia@o de no minimo tr&s alternativas locacionais e tecnoldgicas,
descriHo, em ntvel regional e local, do meio fisico, bidtico e antr6piw com as intera~aesdos
respectivos componentes e identificaMo das tendencias evotutivas desses componentes,
enquadramento na legislaHo urbanistica e ambiental, analise e avaliaMo dos provAveis irnpactos
nas fases de planejamento, imp1antaMo e operaqAo e desativa$io, quando couber, indicando a
metodologia, tecnicas e criterios adotados para identificaHo, valoraflo, interpretaHo e andlise de
suas interaq6es, proposigio de medidas mitigadoras, informando sobre a natureza, fases do
empreendimento, fator ambiental a qus se destina, prazo de permanancia de sua aplica~Sroe
responsabilidade de impIantaMo, programa de acompanharnento e monitoramento dos irnpactos,
indicando a natureza das medidas, fases do empreendimento em que sgo apficados, fatores
ambientais a que se destina, prazo de permanencia de sua aplicaflo e responsiveis por sua
aplicaMo;
VIII Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) e respective Relatbrio de lmpacto Ambiental
(RIMA), que deve compreender, no mtnimo, a identifica~aodo empreendedor e da equige
responsAvel pelo estudo, informaMes gerais sobre o empreendimento, atividades a serem
desenvolvidas, IocalizaHo, objetivos e justificativas, etapas de implantaMo, caracterizaMo da
Iocalidade e do terreno, lirnites da area de influencia do projeto a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, caracteriaa@o do empreendimento nas fases de planejamento,
implantaMo e opera@o e, quando couber, na fase de desativaHo, apresentaHo, anBlise e
avaiiaHo de no mlnimo tr&s alternativas locacionais e tecno16gicasl descriHo, em niveI regional e
local, do meio fisico, bidtico e antrdpico corn as interaqaes dos respectivos componentes e
identificaMo das tendgncias evolutivas desses componentes, enquadramento na legislaeo
urbanistica e ambiental, anUise e avalia@o dos provdveis irnpactos nas fases de planejamento,
implantago e operaflo e desativaMo, quando couber, indicando a metodologia, tknicas e
crithrios adotados para identifica60, valora@o, interpretaFgo e anhlise de suas interaNes,
proposi@o de rnedidas mitigadoras, infomando sobre a natureza, fases do empreendimento, fator
ambiental a que se destina, p m o de pennanhncia de sua aplicapZio e responsabilidade de
irnplantaHo, grograma de acompanhamsnto a monitoramentodos impactos, indicando a natureza
das medidas, fases do ernpreendimento em que sio aplicados, fatores ambientais a que se
destina, prazo de permanencia de sua aplica@o e responsdveis por sua aplica60.
lQ
O RCA 8 inerente aos empreendimentos e atividades ]A implantadas no Municipio
nao sujeito a EIAIRIMA, conforme IegislaHo especlfica, ernpreendimentos de impact0 jB
implantados no Municipio, definidos no Piano Diretor ou assim considerados pelo drgao municipal
de licenciamento e controle, mediante justificativa fundamentada, empreendimentos e atividades
jd implantados no Municipio, localizados em Zonas Especiais, empreendimentos geradores de
residuos dlidos hospitalares j4 implantados no Municipio, definidos em IegislaMo especifica,
empregndimentos jB irnplantados no Municlpio, que constltuern pdlos geradores de t m g o PGT,
conforme IegislaHo especlfica ou assim considsrada pelo brgio municipal de licenciamento e
controle, conforme justicativa Mcnica fundarnentada, empreendimentos modificadores de relevo
parcelamentodo solo j l implantados no Municfpio.
5 29 0 RAS 6 inerente aos empreendirnentos e atividades sujeitos a EIAIRIMA, conforrne
legislaeo especifica, que por sua urggncia de irnplantaflo, devidamente prevista em lei
especifica ou pela sua neces&ria wntinuaq80 mediante risco de acidentes ao rneio fisioo, biotico
ou antrbpico ou urgQnciade uso de recursos pdblicos disponiveis, necessitem de prazos minimos
e simplificaFfio nos procedimentos administrativos, visando melhoria contlnua e o aprimoramento
do desernpenho ambiental, conforme ResoIuHo CONAMA No 237197, com a obrigaMo do
interessado pmmover a publica~godo pedido de Licenp Ambiental e audi4ncias tdcnicas,
comunicando as entidades representativas de classes tknicas.
5 3P 0 ElAlRlMA 6 inerente aos empreendirnentos e atividades previstos em legisla@o
especifica.
A d 34 - A Licenp Ambiental obsewa as seguintes etapas:
I Licenm P&ia (LP);

-

-

-

-

-

-

II- Licenqa de Instaa
l @o
i
(LI);
111 Licenw de Opera~Bo(LO).
5 lQ0 p m o de validade deve ser fixado no pr6prio documento, obedecidas As
prescri~besestabelecidas nas normas especlficas.
§ 2 O -. 0 Poder Executive define o momento e as condi-s
de exigibilidade das licengas
referidas neste artigo.
Art. 35 A Licenp de OperaMo B exigida ainda que condulda a obra, e deve ser
renovada,findo o prazo fixado na rnesma.
Paragdo dnico No caso de imdvel de uso residential rnultiiamiliar a Licenm de
Opera@o tern prazo de validade ilimitado, ndo necessitando de renovaflo.
Art. 36 Findo os prazos establecidos no artlgo 34, pode o interessado solicitar a
expedieo de nova Licenqa Ambiental, mediante requerimento, ao qua1 deveh ser,
necessariamente, anexado o projeto jB aprovado e a Licenp Arnbiental que se pretende renovar,
alem de comprovar o pagamento das taxas correspondentes.
Art. 37 A Licenqa Ambiental 8 cancelada se constatado o descumprimento das
detemina@es nela contidas ou de normas de prote@o ambiental, garantindo o direito de defesa
ao infrator.
5 1'- 0 6rgZio municipal de licenciamento e controle pode suspender a Licentp Ambiental,
em carslter liminar, a s que seja concluldo o processo para apura@o
i
das infragBes, tendo em vista
a necessidade de evitar a consuma@o de danos mais graves.
5 2Q - Cumgridas as determinagOes e as norrnas arnbientais referentes a Licenp
anteriormente ooncedida, pode o empreendedor requerer nova Licenw atraves de processo
autbnomo, sem prejutzo das penalidades cabtveis.

-

-

-

-

-

-

-

Art. 38 0 imhvel, qualquer que seja a sua destinaHo, s6 pode ser habitado, ocupado ou
utilizado ap6s a expediggo da Certidao de Caracteristicas e do Habite-se, devendo para tento:
I- estar, a construq~o,completamente oonclulda;
II haver a comprovaflo de que a obra executada tenha observado o projeto aprovado;
111 - estar oonclulda, a calpda em todas as testadas, quando for o caso, e identificada, em
local visivel, a numeraqio do imdvel.
Paragrab Qnlco Fica condicionada a concess90 do Habite-se ao plantio, de urn
espdcirns vegetal nativo, wnforme orientaHo do brg90 municipal cornpetente, aqueles imdveis
cuja cal~adativerem largura maior que dois metros e cinquenta centlmetros (2.50m).
Art. 39 A Certidio de Caracteristicas e o Habite-se devem ser solicitados ao 6rggo
municipal de iicenciamento e controle, anexando ao requerimento a c6pia do AlvarA
wrrespondente.
Art. 40 Na hipbtese da obra haver sido executada em desacordo com o projeto aprovado,
pode o interessado solicitar sua legaliza~lo,desde que esta possa ser compatibilizada corn os
dispositivos desta Lei e corn as demais normas da Iegisla~Boem vigor.
Paragrafo Qnico.Para os fins do previsto no caput do artigo, deve o interessado requerer
a legaliza~io,juntando urna cdpia do projeto aprovado, indicando, desde logo, as rnodificag6es
executadas e sujeitas A aprova~ao,aldm do Alvard expdido.
Art. 41
As empresas concessionPrias de setviws pdblicos, responsslveis pelo
fomecimento de dgua e energia elhtrica, sb p d e m efetuar a ligaq%o definitiva das nwas
edificaqaes mediante a apresentaeo da Certidao de Caracteristicas ou do Habite-se.

-

-

-

-

-

Cap8twlo IV
DA INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

-

Art. 42 Toda obra de constru60 ou de demolip80 deve prever local para instala@o do
seu canteiro de obras.
Art. 43 - 0 canteiro de obras, suas instalafles e equipamentos, e os serviqos
preparatdrios e complementares, respeitam o direito de vizinhanw, obsewando as normas de
seguranp, de higiene e de salubridade.
M. 44 Nenhuma obra de constru@o. de ampliaflo ou de demoligo pode ser feita no

-

alinhamento dos logradouros publicos sem que haja na testada urn tapume provis6rio de, no
minimo, dois metros (2,00 m) de altura, sendo ainda proibida a ocupaq8o de mais da metade da
largura da calqada, corn a preserva~godo espaGo restante livre de entulhos ou de materiais, para
permitir a seguranp e o livre transito do pedestre.
Parhgrafo irnico. A faixa da calpda Iivre de entulhos ou materiais, prevista no caput do
artigo, n%opode ser inferior a um metro e vinte centimetros (I
,20 m).
Art. 45 0 s canteims de obras devem ainda disgor, no seu espaw interno, de local para o
acondicionamento ternporirio dos seus residuos dlidos.
Pardgrafo Qnlco.Na hipbtese de nao haver disponibilidade de Area interna para tal fim, os
residuos p d e m ser dispostos em caixas estacionfirias, conforme as normas de padroniza@o do
brggo municipal de limpeza urbana.
A h 46 Nas obras de oonstru@o ou de demoIigSio corn rnais de cinw (5) empregados B
obrigatbria a disponibiliza@o de instalagies sanitArias providrias.
M.47 As ligafles provisbrias de agua e de energia eletrica na instala@o do canteiro de
obras s6 podem ser efetuadas, pelas empresas concessiondrias desses servipos, mediante a
apresentago do Alvar6 de Constru@o.

-

-

-

-

Art. 48 Para o fret cumprimento das exigQnciasprevistas nesta Lei e nas demais normas
da IegislaMo em vigor, o Municlpio, atraves do seu 6rgBo de licenciamento e controle, fiscaliza a
execuFfio das obras de qualquer natureza, realizando as vistorias que julgar necessdrias,
aplicando, quando for o caso, as penalidades previstas.
5 lQ
- A fiscalizaHo adota sempre o critdrio pedagdgico da dupla visita quando:
I ocorrer A edi@o de urna lei ou norma reguladora nova, para orientat, na primeira visita,
os responsdveis pela obra;
I1 na primeira inspego de uma obra recentemente iniciada.
§ zQ Cab& a SEMURB propor crit6rios para licenciamento e fiscallza@o de implantaMo
de galerias e dubs subterrAneos em &reas urbanas e industriais no perimetro do Municipio,
atraves de Projeto ds Lei.
Art. 49 - A fiscalizaeo 6 exercida pelo corpo tknico do 6rgao municipal de licenciamento
e controls, conforme a Lei Municipal nQ 5.434, de 26 de dezembro de 2002, de quem se exigir4 a
apresentaeo da identidade funcionat, garantido o livre acesso a m a s as dependgncias da obra,
sendo o proprietArio desta e o seu respondvel tbcnico, obrigados a prestarem os esclarecimentos
necessdrios e exibir os documentos mlacionados ao fie1 cumprimento das atividades de
fiscaliza@o, sempre que solicitados.
Parfigrafo unico. Ao wrpo tecnico compete, al6m das atribui-s
contidas na Lei
mencionada no capuf do artigo, exercer o poder de policia.
Art. 50 No exerclcio do poder de pollcia pode o Municlpio, atraves do seu drgao de
licenciamenta e controle, fiscalizar, intimar, lavrar auto de infra@o, embargar, interditar e demolir
obras em desacordo corn as normas deste C6digo e da legislagao em vigor, al4m de apreender
materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer o u h s meios de pmdu@o
utilizados em construr$es irregulares ou em atividades que gerem indmodos a terceiros, bem
w m o materiais e equiparnentos que possam constituir prova material de irregularidade,
observados os limites da Lei.
AR 51 Cabe ao corpo tdcnico, responsavel pela fiscalizaqdo, no exercicio do seu poder
de policia, sem prejuizo de outras atribuiQaesespeclficas:
I- registrar as etapas de execu@o das obras elou servigos licenciados;
II verificar se a execuqBo das obras elou serviws estio sendo desenvolvidos de acordo
corn o projeto aprovado;
111 requisitar apoio policial, quando necessario.
Art. 52 Constatada a infraNo, deve o fiscal, sob pena de responsabilidadeadministrativa,
lavrar o auto de i n f ~ 8 0corn
,
expediqio da intimaHo ao propriethrio e responsPvel tbcnico pela
obra elou servipo, consignando, desde logo, o prazo de 3 (t&s) dias.para apresentaHo de defesa
ou do Alvat-6 concedido.
Art. 53 NBo atendida a solicita@o a que se refere o artigo anterior, s& autuados o
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proprietitrio e respons~veltkcnico, prosseguindo-se os demais tamites do processo, na forrna
estabelecida no CMigo Tributdrio do Municipio.
M. 54 -As intimafles e autos de infraHo sSo assinados por servidor municipal do wrpo
tbcnico, responsAvel peIa fiscalizaqZio, lotado no 6rgBo de licenciamento e controle.
Art. 5 5 . 0 s autos de infra@o e as intimaws devem conter, de forma resumida:
I- descri@o do motivo que deu lugar A sua lavratura;
II indica@o dos dispositivos desta Lei e das demais normas da IegislaHo em vigor
infringidos;
Ill- nome do(s) proprietArio(s) ou do@)respons~vel(eis)pela obra elou senrip;
IV enderego do local da infra@o;
V - dispositivos em que a penalidade esteja cominada;
VI pmzo concedido para regularizaHo, quando cabivel;
VI1 - detemtinaMo da paralisa@o do sewiw elou obra, quando aplidvel;
Vlll prazo para apresentaflo da defesa, corn indicago do locat e hodrio onde deve ser
apresentada.
Art. 56 C a b a analise e julgamento, em prirneira insancia, das i n f r a w s de natureza
urbanistica e das infraqaes de natureza ambiental, respectivamente, ao respondvel pelo setor de
oonkote urbanistico e ao responsdvel pelo setor de controle ambiental do Municlpio.
Art. 57 Das decisaes de primeira instAncia cabe, ao titular responsdvel pelo 6rgBo
municipal de licenciamento e controle, recurso corn efeito suspensive, apenas em rela~ao9
aplica@o de penatidades pecuniArias, dernaliMo, suspensao ou declara@o de inidoneidade.
M. 58 - 0 C6digo TributArio do Municlpio 6 norrna procedimental subsididria na apuraeo
das infragks aos dispositivos desta Lei e das demais normas da legislaflo em vigor.
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CapRub VI
DAS PENAUDADES

-

Art. 59 A inobservhcia das normas contidas nesta Lei e nas demais normas da
tegislaMo em vigor sujeita o infrator As penaiidades previstas neste capltulo.
Art. 60 As penalidades s i o aplicadas pela autoridads cornpetate e t&m natureza
pecunihria, de obrigaHo de fazer ou de n80 fazer, alBm de limitaqio de direitos, assim
distribuldos:
I Multa;
II- Embargos e Inhrdiqio da obra ou serviw;
Ill CassaMo de licenp;
IV - DemoliHo;
V Apreensao de materiais.
ParAgrafo unieo A apreensio de materiais, definido no art. 3Q,lnciso VIII, pode ser
aplicada apds o Embargo e InterdiqAo da obra ou sewipo e a rnulta pode ser aplicada
cumulativamente com as demais penalidade.
Art. 61 0 Municlpio representad perante o 6rgao incumbido da fiscalizaq80 do exerclcio
profissional de engenharia a arquitetura el nas licenws ambientais, ao Ministerio PObllco, contra
os profissionais ou empresas consideradas conturnazes na phtica de infrafles a esta Lei e as
demais normas da IegislaGo em vigor, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
Art. 62 Em caso de phtica contumaz de infraq6es a dispositivos desta Lei e das demais
normas da IegislaHo em vigor por parte de profissionais ou firrnas de engenharia ou arquitetura, o
Municlpio pode aplicar-lhe pena de suspensao. por perbdo nao inferior a dois (2) meses e ngo
superior a dois (2) anos, $ern prejuizo de outras penalidades cabiveis, durante o qua1 nao B aceito
para apreciaMo qualquer projeto sob sua responsabilidade.
Art. 63 A p b o decurso de prazo referido no artigo anterior, persistindo o pmfissional ou
firma na prAtica dos atos que deram lugar A aplica@o da penalidade, o Municipio declad-lo4
inidango.
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Art. 64 A pena de rnulta consisfe na apllcago de a n @ o pecunidria, a ser paga pelo
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infrator, dassificando-se da seguinte foma:
I- Classe 1 - de cento e vinte reais (R$ 120,OO) a vinte e quatro mil reais (R$24.000,00);
II Classe 2 de quarenta e oito reais (R$48,00) a doze mil reais (R$12.000,00);
111 - Classe 3 - de vinte quatro reais (R$ 24,001 a dois mil e quatrocentos reais (R$
2.400,OO).
ParAgrafo Clnico 0 s valores definidos neste artigo s8o atualizados anualmente, nos
mesmos Endices aplidveis as multas de natureza tribuaria.
Art. 65 A aplicasao da multa 8 graduada de awrdo w m as circunsMncias agravantes e
atenuantes, os antecedentes do infrator, a gravidade da infraMo, a vantagem auferida, a
localiza@o da obra e/ou do servip e a cond@
i oi
econ8rnica do infrator.
5 lo
- Sao circunstAncias atenuantes:
I a primariedadedo infrator;
II
ter o infrator adotado providhncias imediatas para minimizar a irregularidade
identificada pela fiscaliza$80.
g 2 O SBo circunstilncias agravantes:
I- ser o infrator reincidente;
II ter o infrator inequivocamenteagido de mB f6 para obter vantagem indevida;
Ill - ter a phtica infratom causado conseqii&ncias danosas A saClde ou A seguranqa das
pessoas;
IV
deixar o infrator, ainda que tendo conhecimento do &to lesivo, de tomar as
providdncias imediatas para corriglr ou minimizar os efeitos do seu ato;
V buscar dissimular a natureza ilicita dos seus atos.
9 3@ No caso da ocongncia de reincidencia no prazo de urn ano, a multa B aplicada em
dobro daquela cabivel ao caso.
Art. 66 S%osolidariamente responsAveis, pela infraqao, o proprieMtio da obra e os seus
responsheis tecniws, devendo a penalidade pecunidria ser aplicada cumulativarnente a cada
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urn.
Padgrafo Qnlco. Na hiwtese de infraqao envolvendo pessoa juridica, a penalidade 4
cumulativamente aplicada a empresa e aos seus responsaveis tecnicos.

SeHo ll
Do embargo e da interdl~ao
Art. 67 - 0 embargo consiste no ato de policia administrativa de interrupHo da execuqBo
da obra dou servi~o,em carater liminar e provisdrio.
Art. 68 A obra elou serviqo s8o embargados nos seguintes casos:
I quando em desacordo corn esfa Lei e corn as dernais normas da legislaqio em vigor.
II- quando, a p b intimado, persistir na pdtica da infraflo;
111 - quando executado em desacordo corn o projeto ficenciado;
IV quando causar prejuizo ao interesse ou patrirndnio publicos.
Art. 69 A interdiHo consiste no ato adrninistrativo mercitivo, com apoio de fonp policial,
para interrupgo da execueo da obra elou serviqo, em dewdncia do nao cumprimento as
determinaws contidas no auto de embargo.
Art. 70 0 Municipio pode obrigar o infrator a paralisar, dernolir ou refazer a obra, no pram
acordado entre as partes, sempre que esta estiver em desconfomidade corn a Lei ou corn o
pmjeto aprovado.
Art. 71 -.A aplicaMo de penalidades decorrentes de infra@es a esta Lei n3o prejudica:
I- o reconhecimento e conseqilente sanq3o de infra@es A IegislaqZio federal, estadual e
municipal, inclusive de natureza tributdria;
II - a adoflo de medidas judiciais cabtveis.
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Art. 72 A cassa@o
i
da licenp oonsiste no ato administrativo de cancelamento das
licenps wncedidas para execu@o da obra elou semi50 em virtude do descumpFimento das
determina-s
objeto das medidas punitivas contidas nos artigos anteriores.

Parhgrafo Inico. Cassada a licenp, o empreendedor s6 pode prosseguir na execuHo da
obra elou serviw apbs novo processo de licenciamento.

Art. 73 - Demoligo 6 a determina~aoadministrativa para que o agente fap, As suas
expensas, a dernoliGo total ou patcial da obra executada em desacurdo corn as determina~ws
desta Lei e das demais normas da legisla@o em vigor.
Art. 74 A aplicaflo da pena de demoli$#o irnplica na obrigaflo de restaurar a situaqSo
existente anteriormente ao fato que deu lugar a sua aplicag30, sempre que possivel.
Pardgrafo Qnlco. Recusando-se o infrator a executar o que se refere o caput desk artlgo,
o Municlpio pod8 faz4-lo, wbrando por via executiva o custo do servi~o.

-

Capitulo VII
DAS INFRACOES

-

Art. 75 Concomer, de qualquer modo, para prejudicar o clima da regiao ou desfigurar a
paisagem.
Penaldade: multa da classe 1, demoliHo e a Apreensao de materiais, definido no artigo
3P, lnciso VIII.
Art. 76 h l e r a r o process0 de erosao das terras, comprometend~lhesa estabilidade ou
rnodficando a composiqio das camadas do solo, prejudicando-lhe a porosidade e permeabilidade.
Penalidade: multa da classe Ie restauraHo.
Art. 77 Promover a impermeabilidade total do solo.
Penalidade: multa da classe 1 e restaurafio.
Art. 78 Cornprometer o desenvotvimento dos especimes vegetais.
Penalidade: multa da classe 2 e A ApreenJ o de rnateriais, definido no artigo 3Q,lnciso VIII.
Art. 79 Conmrrer para modificar de foma prejudicial o escoamento de Aguas de
superflcie e a velocidade dos cursos de Agua.
Penalidade: rnulta da classe 1, restauraqio e a apreensgo de rnateriais, definido no artigo
3,lnciso V111.
Art. 80 Concorrer para modificar, ds forma prejudicial, o amazenamento, pressgo e
esmamento das hguas de subsolo, corn alteraqio do perfil dos lendis fredtico e profundo.
Penalidade: multa da classe 1 e restauraHo ou demoliqao, e A Apreensao de materiais,
definido no artigo 3Q,lnciso VIII.
Art. 81 - Alterar ou concorrer para alterar as qualidades flsicas, qulmicas e biolbgicas das
hguas de superficie ou do subsolo.
Penalidade: multa da classe Ie restauraHo, e A Apreensao de materiais, definido no
artigo 39, lnciso VIII.
Art. 82 Atentar contra construfles, unidades ou conjuntos arquitetenicos e aspectos
urbanos rernanescentes de culturas passadas, que tenham sido declarados integrantes do
patrimdnio cultural da cidade.
Penalidade: rnulta da classe 1 e restauraHo, e A apreensgo de rnateriais, definido no
artigo 3Q,Inciso VIII.
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Penalidade: agravaflo da multa respectiva, at6 a dobro, e embargo elou interdiCBo da
obra, e A apreensao de materiais, definido no artigo 3', lnciso VIII.
Art. 99 Colocar cartazes, letreim, anoncios, placas, tabuletas, quadros luminosos ou
qualquer forma de publicidade, sem licenciamento ou em desacordo corn as normas da legislafio
em vigor.
Penalidade: multa da classe 3 e retirada.
Art. 100 Deixar de instalar os equipamentos, telas e bandejas de prote@o, pondo em
risw a seguranp dos oper6rios e das demais pessoas.
Penalidade: multa da dasse 2.
l o Em caso de deswrnprimento do prazo assinado pela sficazila@o
i
e de reincidgncia.
Penalidade: embargo elou interdiq%oda obra e cassagio do AlvarA.
5 2 O Em caso de imdvel enquadrado na Categoria 4, ocorrendo a paralisaHo da obra,
deixar o proprietArio de tomar todas as provid&nciasrelativas A seguranw intema e da vizinhanp.
Penalidade: multa da dasse 1.
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TITULO
Ill
NORMAS ESPEC~FICASDAS EDlFlCACoES

Capitulo I
DO FECHAMENTO DOS TERRENOS
Art. 101 - 0s terrenos nao edificados sSo obrigatoriamente fechados no alinhamento das
suas divisas corn o logradouro pljblico, tendo seu fechamento altura minima de urn metro e oitenta
centimetros (1,80m).
Pahgrafo Qnico.0 disposto no caput do artigo n i o se aplica aos terrenos que estejam
situados em Zonas Especiais ou areas do patrimdnio pliblico, hipotese em que d o subrnetidos B
IegislaqBo prbpria.
Art. 102 Nos terrenos edificados, 6 facultada a construigio de fechos (muros, cercas,
grades ou sirnilares) em suas divisas.
Art. 103 - Na hipdtese de produqio de qualquer especie de fechamento, a sua altura
maxima, no alinhamento frontal, 6 de t&s metros (3,OOrn) em rela~aoao passeio, rnedidos de
qualquer ponto da testada.
Art. 104 - 0 s muros laterais e de fundos t&m altura maxima de tr&s metros (3,OOm) em
rela@o ao terreno natural.
5 loNas Zonas Adensaveis a altura maxima dos muros, de que trata o caput deste artigo,
pode ser de at& seis metros (6,00m), observados o disposto no Plano Diretor de Natal, conforme
artigo 72, da Lei Complementar nQ022, de 18 de agosto de 1999, quanto A extensao maxima que
pode ser wnjugada nas divisas.
4 20 Acima de seis metros (6,00m), os mums devem atender aos recuos previstos na Lei
do Plano Diretor vigente.
Art. I05 Compete ao proprietdrio do im6vel conservar cercas, muros e calwdas
existentes.
Art. 106 $ permitida a instala@o de cercas energizadas, desde que autorizada pelo
drg8o municipal de licenciamento e controle
Paragrafo Ifinico. 0 requerimento do interessado deve estar acornpanhado dos seguintes
documentos:
I - AnotaHo de Responsabilidade Tdcnica - ART do profissional responsAvel pela
execueo dos serviqos, registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREAIRN;
11 Croquis de localizagio da Area a ser cercada;
111 - Corte esquemAtico do elemento de fechamento, indicando a altura da cerca
energizada, em rela@o aos muros, a cota do terreno e ao passeio, dos dois lados da
divisa.
Art. 107 - A cerca energizada, de que trata o artigo anterior, deve ser executada
acirna do elemento de fechamento, corn altura nunca inferior a dois metros e quarenta
centlmetros (2,40m), em r e l a ~ a oaos passsios e aos imdvsis vizinhos, sendo obrigatdria
fixa~Bode placas informativas, nos locais de rnaior visibilidade, em todo o seu
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de estacionamento, mediante projeto especffico avaliado e aprovado pelo brg8o municipal gestor
de transpartes e trinsito urbanos.
Art. 111 Nas edifica~oescorn mais de urn uso ngo residencial, a drea a ser
destinada a estacionamento e guarda de velculos 4 o resultado da soma das
exigencias de Areas relativas a cada uso.
Art. 112 As Areas livres, resultantes de recuo frontal, podem ser consideradas
para efeito de calculo de Area de estacionamento ou guarda de velculos, desde que
esse recuo seja igual ou superior a cinco metros (5,00m), respeitados os espaqos de
passeio e as regras de acesso ao lote.
Parigrafo Qnico. A area de recuo frontal a que se refere o capuf deste artigo
nSo B levada em conta para o catculo da area de estacionamento, se houver previsao
do alargamento da via.
Art. 113 Nos estacionamentos em niveis rebaixados ou elevados, em r e l a ~ i o
ao passeio, as rampas de acesso devem atsnder as seguintes condiq6es mlnimas:
I - inlcio da rampa corn cinco metros {5,00m) do alinhamento do recuo frontal;
II - observa@io dos pardmetros conforme tabla abaixo:
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Estacionamentode veiculos
de passeio e utilitdrios de
pequeno porte.
InclinaMo MAxima
Altura minima entre o piso
e qualquer obstAculo.
Raio minimo para curva
(interno).

CargalDescarga de eicul os

utili~rios caminhbs.

20%

12%

2,20 m

4,00 m

6,00m

12,00 m

Paragrafo Slnlco. 0 inicio da rampa pode ser acrescido de uma faixa minima
correspondente ao ocuo adicional previsto como resultado de projeto de alargamento da via, a
criterio do 6rgBo municipal gestor de transportes e trAnsito urbanos.
Art. 114 As Areas minimas destinadas para carga e descarga e para vaga de veiculo nao
podem ser destinadas em logradouro poblico e G o definidas nos parametros geomdtricos de
Areas de estacionamento, conforme Anexo IV desta Lei.
Art. 115 A quantidade de vagas, necessgrias para cada empreendimento, B variavel em
fun~goda hierarquizaHo das vias e natureza do uso, em conformidade com os Anexos I e 111
desta Lei.
A R 116 A prevido de local de carga e descarga de mercadodas, embarque e
desembarque de passageiros, quando for o caso, deve ser atendida dentro do tote do
empwendimento, inclusive para aqueles que requeiram anglise especial.
Art. 117 - O dlculo dos espaqos minimos requeridos por veiculos pequenos, medios ou
grandes 6 definido nos paametros geom&ricos de Areas de estacionamento, conforme Anexo IV
desta Lei.
Art. 118 As &reas de estacionamento devem permitir total independencia de acesso e
manobra, sem obstAculo de qualquer esphie.
Padgrafo Qnico. NBo tendo a Area de garagem as condiws dispostas no caput, pode o
6rgSo municipal de licenciamento e controle Iiberar a projeto, desde que, mediante termo de
cornpromisso publicado na Imprensa Oficial, fique assegurado que a movimentaHo de ve lculos
far-se4 akavbs de garagista.
Art. 119 N i o e admitida, na area reservada a garagem ou estacionarnento, a mudan~a
de uso, msalvados os casos excepcionais em que exista uma autorimdo tempoAda concedida
pelo brg8o municipal de limnciamento e controte e, peto 6rggo gestor de hnsportes e Mnsito
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urbanos.

A R 120

- Caso haja acr6scimo de drea em edifica~goexistente, a obrigatoriedade de

reserva de estacioname nto e guarda de vetculos incide apenas sobre este ackscimo.
Art. 121 No caso de imdveis reformados ou ampliados cuja hrea resultante seja rnenor
que cinqiienta metros quadrados (50,00m2) deve ser mantido no mlnimo o narnero de vagas
exiskntes antes da reforma ou amplia@o.
Art. 122 NBo s8o cornputadas no chlculo da Area total de constru@io, aquelas destinadas
a estacionamento, abrigo e guarda de veiculos.
Art 123 Estando a edificaHo localizada em terreno lindeiro a dois corredores de nlveis
hierArquicos diferentes, prevalecern as exigbncias da classe mais elevada, definidas nos Anexos I,
II e Ill, desta Lei
Art. 124 Pode ser dispensada a reserva de drea para estacionarnento e guarda de
veiculos, nos seguintes casos:
I- edificafles em lotes situados em logradouros onde nZio seja permitido o trAfego;
II edificafles localizadas em terrenos corn Area inferior a duzentos metros quadrados
(200,00m2) elou qualquer urna das testadas inferiores a dez metros (10,OOm)
Ill - edificafles em fundo de lote, quando na frente dele existir uma outra construflo, se a
passagem lateral for inferior a dois metros e cinquenta centimetros (2,50m);
IV nas Breas especiais de interesse social;
V - nas areas corn caracterlstica predominantemente cornercial, quando houver uma
justificativa tbcnica cum parecer favohvel do 6rgBo municipal de licenciamento e controle e do
6rgZo municipal gestor de transportes e ~ n s i t urbanos;
o
VI Imbveis tombados ou de interesse histdrico, cultural e artlstico, independente do uso
pretendido.
Art. 125 Nos locais pirblicos ou privados de uso coletivo deve ser reservado o nlimero de
vagas as ppesoas portadoras de deficiencia flsica, conforme estabelecido na NBR especifica e
demais normas da IegislaHo em vigor, corn a sinalizaMo, rebaixamento de guias e localizago
adequada.
Art. 126 -. Toda calwda deve possuir faixa de, no minimo, urn metro e vinte entimetros
(1,20m) de largura, para a circula@o de pedesbs passeio corn piso continuo sem mssaltes
ou depresdes, antiderrapante, tdtil, indicando limites e barreiras flsicas.
5 1' Qualquer que seja o elemento pertencente ao im6vel somente pod8 projetar-se
sobre a drea da calwda, se edificado a uma altura superior a dois metros e vinte centimetros
(2,20m) e balanw mhximo de oitenta centimetros (0,80m).
5 2& igualmente exigido a autorizago dos brgios rnunicipais competentes nos casos
de implantago de qualquer mobilidrio urbano, sinalizaHo, vegetafio ou outros, sobre a calpda.
5 3P Quando se tratar de marquises, a altura mlnima admitida 4 de dois metros e
cinqijenta centimetros (2,50m), e balango mhximo de 213 da largura da calpda.
Art. 127
vedada a imptanta@o ou permanbcia sobre o passeio de qualquer obst&ulo
que possa interferir no livre Hnsito de pedestres.
Art. 128 Todo mobilidrio urbano edificado em calmda e local de uso mletivo deve
atender As exiggncias wntidas nas NBR's especificas, quanto ao seu uso, instalsMo e
sinaliza@o.
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Capitulo Ill

DA CLASSIFICAGAO E DO DlMENSlONAMENTO DOS COMPARTIMENTOS

-

Art. 139 Todo compartimento da edifica@o deve ter dimens6es e formas adequadas, de
mod0 a proporcionar condifles de higiene, salubridade e conforto ambiental, condizentes corn a
sua funqAo e habitabilidade.
Art. I40 - Conforme sua destina@o, os compartimentos da sdifica&o, de acordo corn o
tempo de permanencia humana em seu interior, classificam-se em:
I de uso prolongado;
11- de uso transitdrio;
111 - de uso especial.
A r t 141 Consideram-se compartimentos de uso prolongado aqueles que abrigam as
fun~besde dormir ou repousar, trabalhar, comercializar, estar, ensinar, estudar, consumir
alimentos, reunir, recrear e tratar ou recuperar a sadde.
Art. 142 Consideram-se compartimentos de uso transitbrio aqueles que abrigam as
fungBes de higiene pessoal, de guarda e de h c a de roupas, de circulaqiio e de acesso de
pessoas, de prepara@o de alirnentos, de sewi~osde limpeza e manutenHo e de deposito.
Art. 143 - Consideram-se compartimentos de uso especial hqueles que, al8m de abrigarem
as funqdes definidas nos artigos 141 e 142, apresentam mracteristicas prdprias e peculiares,
conforme sua destinado.
Paragrafo irnico. 0s compartimentos referidos no caput do artigo sao, dentre outros, os
que se destinam a salas de projeHo cinematoghfica, de espetdculos, de eventos, salas que
abriguem equipamentos para tratarnento de saljde, salas de exposi@o, de beleza e estetica,
laboratdrios fotogr6ficos, de irnagem e som, garagens, salas de telefonia e inforrndtiw.
Art. 144 Conforme o uso a que se destina, todo compartimento da edificaqBo deve ter
dimensaes, pks direitos e Areas mlnimas estabelecidas de acordo com o quadro abaixo:

-

-

-

-

-

Art. 145 Nas unidades residenciais, os cornpartimentos destinados a estudo elou
trabalho, t6m de possuir area mlnima de oito metros quadrados (8,OO m2).
Art. 146 -. A unidade residential deve ter, no minimo, uma Area construida de trinta metros
quadrados (30,00m2),em condiws de habitabilidade, corn no mlnimo urn banheiro.
Paragrafo unico. Em se tratando de projeto de interesse social, a area a que se refere o
caput deste artigo obedeoe a criterios estabelecidos em IegislaMo prdpria, observados os
principios estabelecidos no Plano Diretor.

-

Art. 147 Toda edifica$io deve ser projetada corn a obsewancia e orienta@o dos pontos
cardeais, atendendo, sempre que possivel, aos crit6rios mais favohveis de ventilapgo, insolapgo e
iluminaHo.
Art. 148 - Para efeito de insota@o, iluminaHo e ventila~ao,todos os compartimentos da
ediftca@io
devem dispor de abertura direta para logradouro, pdtio ou recuo.
Art. 149 A edificagzo ngo pode ter aberturas voltadas para a divisa do lote corn didincia
inferior a um metro e cinquenta centlmetros (1,50m), conforms disposto no Cddigo Civil Brasileiro,
Art. 150 A supeiflcie da abertura voltada para o exterior, destinada A insola~80,
ilumina~Sloe ventilaMo, n3o pode ser inferior a urn sexto (116) da Area do cornpartimento, quando
se tratar de arnbientes de uso prolongado.
Paragmfo Srntco. A drea definida no capuf B de urn oitavo (118), quando se tratar de
ambientes de uso transitbrio.
Art. 151 -. SBo dispensados de iluminaMo e ventila@o direta e natural os ambientes que
se destinarn a:
I- corredores e halls de Area inferior a cintlo metros quadrados (5,00m2);
II - compartimentos que pela sua utiliza@o justfiquern a ausencia dos mesmos, conforme
IegislaMo propria, mas que disponham de ilurninaHo e ventila~goartificiais;
Ill - depdsitos de utensllios e despensa.
Art. 152 - Em qualquer caso de ventilaq%omednica 4 obrigatdria a apresentaMo da
Anotagfio de Responsabilidade T&cnica ART, registrada no C R W R N , para a mncessio do
licenciamento da obra.
Art. 153 - NSo $80 considerados ventilados ou iluminados os cornpartimentos cuja
profundidade, a partir do local de onde provern a ilumina@o, seja superior a t&s (3) vezes o seu
pk direito.
Art 154 Na edificaHo que tenha no mdximo dois (2) pavimentos, os compartirnentos de
uso prolongado ou transitbrio, que n%opossam ser insolados, iturninados e ventilados por
aberturas diretas para os logradouros ou imdveis vizinhos, podem utilizar-se de patios e
reentdncias, desde que:
I o seu desenho permita a inscriMo de urn clrculo de diemetro de dois metros (2,OOm);
II sstejam a c&u aberto, livre e desernbarapdo de qualquer elemento construtivo;
Art. 155 0 s compartimentos a que se refere o artigo anterior podern ser insolados,
iluminados e ventilados atraves de pkrgulas.
Art. 156 0 s cornpartjmentos de uso transitdrio podem ser iluminados e ventilados pot
abertura zenital, que deve ter area equivalente a seis por cento (6%) da area do cornpartimento.

-

-

-

-

-

-

Capitulo V
DA ACESSlBlLlOADE

S e ~ Ih
Das dlsposiqBes gerals

-

Art. 157 A prorno@o da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiQncia ou corn
rnobilidade reduzida 13rqulamentada nos termos deste Capitulo.
Art. 158 - Todos os logradouros pdblicos e edificaNes ptSblicas ou privadas de uso
coletivo, devem garantir o acesso, circulaMo e utiliza@o por pessoas portadoras de deficigncias
ou corn rnobilidade reduzida, atendendo as seguintes condiMes e de cunformidade corn as
normas da ABNT:
I observar a compatibilidade entre a altura para a colocaq~ode dispositivos de
controlelacionamento de equipamentos e sua utilizaMo por pessoas de menor estatura e em
cadeira de rodas;
11- dimensionar espaws compatfveis corn a adequada circuIaHo de pessoas que fazem
uso de instrumentos de apoio, tais mmo bengalas, muletas, andadores, cadeiras de rodas, tripes
e cies de guia;
111 utilizar materiais de piso corn caracteristicas diferenciadas nas circula@es, tanto para

-

-

facilitar a orienta~aode pessoas corn problemas visuais,quanto para demarcar elementos de
maior interesse, mrno extintores de indndio, telefones pMicsos, lixeiras e similares;
IV
dimensionar adequadamente patamares, degraus, escadas, rampas, gulas de
balizamento e circulaHo;
V - dimensionar corretamente as aberturas, como sejam, portas, janelas e passagens
diversas;
VI resewar assentos para portadores de necessidades especiais nos locais destinados a
reunities ou aglomeragies, conforme recornendado pela ABNT;
VII
prever vagas especificas para portadores de necessidades especiais em
estadonamentos, dirnensionadas e quantificadas de acordo w m a ABNT.
VIII - Hotdis, apart-hot& ou similares devem dispor de unidades de hospedagem
adaptadas As pessoas portadoms de deficiencia motora, elou corn mobilidade reduzida na
propor@o definida na tabela abaixo:

-

-

-

Total de unidades
At6 03
De 04 a 50
Acima de 50

Unidades adaptadas

-

1
2%

Nota: No cAlwio do percentual deveh ser utilizado o nhrnero inteiro maior.

Paragrafo Qnico.Tratando-se de pddios histbricos ou tombados gelo Patrimbnio PQblico,
a adapta@io ou altera~80da estnrtura para a oompatibiliza@o das exighncias contidas no caput
deste artigo sb 6 permitida com a prdvia aprova@o do drggo municipal de limnciamento e
controle.
Art. 159 0 s imbveis de uso resldencial multiiamiliar corn mais de urn pavimento, atem do
pavimento de acesso, e que n i o estejam obrigadas A instalaHo de elevador, devem dispor de
especificaqbes tbcnicas e de projeto que facilitem a instalago de urn elevador adaptado.
Parhgrafo h i e 0 Ficam excluldos da exigsncia wntida no caput deste artigo os irndveis
de uso residencial unifamiliar.
Art. 160 Nos espatps e edificios pdblicos ou privados deve ser observado o acesso
atraves de rampas quando houver desnivel maior que urn centimetro e cinco milimetros
(1,s
cm), observando as exighncias da NBR especifica e demais normas da IegislaMo em vigor.
Art. 161 As rampas e escadas devem ser dimensionadas de acordo corn as exighcias
da NBR especifica e demais normas da e
l gsia
l @o
i
em vigor.
A R 162 As portas de acesso aos edificios publicos ou privados, inclusive as de
slevadores, devern ter um vgo livre rninimo de oitenta cent[metros (0,80m),
e naquelas corn mais
de uma folha, pel0 msnos urna delas deve atender a esta condi@o, de conformidade corn o
estabelecido na NBR especlfica e demais normas da IegislaMo em vigor.
Art. 163 -. Na circulaMo intema e externa de edificios pQbticos ou privados, a rnenor
largura livre permitida 6 de urn metro e vinte centtmetros (1,20m), quando n i o recomendada outra
medida superior fixada na NBR especifica e demais normas da IegislaMo em vigor.
Art. 164 Em qualquer hipbtese, a circula@o vertical e horizontal, por qualquer meio, deve
atender as normas estabelecidas pela ABNT, Incluindo as Indica~besrelacionadas corn a
seguranw em caso de incendio para as pessoas portadoras de deficiencia e oom mobilidade
reduzida.
ParAgrafo h i c o Excetuam-se das exigencias contidas no caput desk artigo:
I 0s mezaninos e o primeiro pavimento acima do tdrreo corn Area igual ou inferior a
cinquenta metros quadrados (50,00m3); utilizados exclusivamente para atividades secunddrias e
sern acesso aberto ao ptiblico;
II 0 s locais de acesso mstrito, h i s wmo casa de mgquinas e reservatbrios.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111 0s ediflcios privados corn mais de urn pavimento alhm do de acesso, que n8o estejam
obrigados A instalaHo de elevador, devendo os rnesmos disporem de especifica~Bestknicas e
de projeto que facilitem a instalaMo de um elevador adaptado.
Art. 165 0 s edificios pOblicos ou os ediflcios privados de uso pdblico, devem dispor de
banheiros masculino e feminino, nos quais s8o instalados peps sanitdrias, equipamentos e
acess6rios adequados as pessoas podadoras de deficiencia ou cam mobilidade reduzida,
conforms estabelecido na NBR especifica e em norma tdcnica administrativa complementar.
lQ
Em obras de reforma ou em mnstru~Besnovas de pequeno porte, n%osendo
possivet ou nio se fazendo necessario a irnplanta@o de banheiros masculino e feminino, e
admitido a instalaMo de urn tlnico banheiro para atender ambos os sexos, desde que atenda os
critdrios ds acessibilidade.
9 aP Em qualquer caso, havendo banheiro em ambientes de uso niio restrito, este deve
atender a norma tkcnica da ABNT, que dispde sobre a acessibilidade.
5 F - Em sdificios ptlblicos ou privados de uso pdblico, quando no pavimento n8o houver
banheiros acesslveis de utilizaHo coletiva, as i n s t a l a m sanwrias individuais devem ser
adaptadas para as pessoas portadoras de deficihncia ou com mobilidade reduzida.
5 49 Em caso de bateria de banheiros, deve ser adaptada a quantidade estabelecida em
norma tknica administrativa complementar.
Art. 166 Aplicam-se a vestiArios as mesmas prescrifles adotadas para banheiros.

-

-

-

-

-

SegBo ll
Das cireuIaq6es vertical e horizontal

-

Art. 167 0 gabarito rndximo permitido para edifica@o de us0 residential sem elevador b
de quatro (4) pavimentos, inclusive o t 4 r ~nao
, podendo a attura da escada, tomada da cota de
soleira do p k d b ao piso do ultimo pavimento, ser superior a dez metros (10,OOrn).
Pal.Bgrafo Onico As edifiwfles de que trata o caput podem ter at4 sete (7) pavimentos,
desde que seus usudrios possam ter aoesso 3 cota de soleira do prddio, ao estacionamento e aos
demais equipamentos de uso mmum da edificaMo sem ultrapassar a altura da escada
estabelecida, no sentido ascendente ou descendente, atendidas tambdm, as exigencias de
acessibilidade As dependencias de uso coletivo.
Art. 168 0 gabarito mdxirno permitido para edificaMes sewidas por urn uniw elevador 6
de oito (8) pavimentos, inclusive o t d m , desde que a altura mkima, tomada da cob de soleira
do p M i o ao piso do dltimo pavimento, n8o ultrapasse vinte e cinco metros (25,OOm) e seja
cornpativel com o ndmero de usuArios.
Paragrafo onico. No que se refere ao caput desk artigo, 13 permitido mais um (1)
pavimento de subsolo, desde que destinado exclusivamente a estacionamento, casas de
mPlqulna, dep6sito elou dependencia de serviw
Art. 169 As edificafles corn mais de oito (8) pavimentos ou altura superior estabelecida
no artigo anterior g o servidas no rnfnimo por dois (2) elevadores.
Art. I 7 0 - A escada deve ser interligada, atrav4s de cornpartimento de uso comum, corn
pelo menos um dos elevadores da edificaHo, sendo os demais dotados de sistema de seguranp
que garanta a sua movimenta~80,mesmo em caso qhne no sihrna por falta de engia
eldtrica.
Art. 171 - Em nenhuma hipbtese 6 admitido o elevador como him meio de acesso aos
pavimentos da edfia$Sio.
Paragrafo Onico. dispensado o acesso por meio de elevador ao dltimo pavimento da
edifica@o quando este for de uso exdusivo do penQltimo pavimento ou quando destinado
exdusivamente a serviqos gerais do condomfnio.

-

-

-

Capitulo VI
DA TOPON~IIAE DA NUMERACAO

-

Art. 172 Toda edificaMo tern sua numerago fornecida pelo Municfpio na concess~odo Alvar6
de construMo.

-

3 lQ
0 s mmpartimentos e recipientes de que trata o caput deste artigo a o
dimensionados de acordo corn a geraeo dihria dos residuos e corn e freqiiencia de coleta
sstabelecida pelo brgao municipal respons8veI pela limpeza poblica, para que estes suportern o
admuto de residuos por, no mfnimo, quarenta e oito (48) horas.
8 2P Havendo produ@oi
de restduos dlidos especiais, o cornpartimento deve ser
dimensionado de acordo corn a wleta prbpria, na forrna da legisla~ioaplidvel B espdcie.

-

T~TULOw
DAS DISPOSICOES FlNAlS E TRANSIT~RIAS

Art. 184 - 0 cumprimento das normas fixadas na presente Lei n8o exime o empreendedor
do atendimento As prescrifles especificas fixadas pela IegislaMo federal, estadual e municipal
pertinente.
Art. 185 - 0 s projetos apresentados at4 o inicio da vigencia desta Lei s8o apreciados
observando-se a Lei Municipal nP 1.894, de 31 de derembro de 1969.
Art. 186 As refe&ncias constantes do texto da Lei Complementar nQ 07, de 06 de
seternbro de 1994, B Via Estrutural, do Anexo VI daquela Lei, passam a ser entendidas wmo
referemias A Via Arterial, dos Anexos I e II desta Lei.
Art. 187 0 Cbdigo de Obms do Municipio de Natal deved ser revisto e atualizado,
obedecendo ao period0 maxirno de 02 (dois) anos.
Art. 188. Esta Lei Complementar entra em vigor sessenta (60) dias a p b a data de sua
publicaMo, revogadas as disposiq&s em contrArio, em especial o Anexo VI da Lei Complementar
nQ 07, de 06 de setembro de 1994, e o Capitulo VII da Lei Municipal ff 3.175, de 29 de fevereiro
de 1984.

-

-

Patacio Felipe Camario, em Natal, 27 de janeiro de 2004.

Carlos Eduardo Nunes Alves
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HIERARQUIA DA VW

NILDE VAGAS
cap. 5 26

m~cap.5400

ARTERIAL

100 c cap. 5200
cap. > 200
cap. 5 20

20~cap.~lOO

COLETORA
400 c eap. 5200

cap. > 200

cap. I,60

LOCAL

60<cap.5100

cap. > 100

OPC~O
q d p r testada, op@o (b)
testada I50m, o p e 0 (c)
testackt > 5Dm. op@o (d)
testada 5 50m, o p g o (d)
testada > Wm, op@o (8)
testrrdEt 5 80m, op@o (e)
testacta > 80m, oppo (f)
qualquar testada, op@o (a)
test& > 50m. opgo @) midencia1 e
op@o (c) demais usos
testada 5 50m, opgo (b)
testada > 50m, op@o (c)
teshda 5 50m, oppo (c)
testada > 50m, op@o (d)
testah 5 80m,opgo (c)
testada > Mrn, o p g o (e)
qudquer bstada, op@o (a)
testada 3 50m,opgo (a) midewlal e
op@o (b) demis usos
testada 5 50m, op@o (b)
testa& > 50m, op@o (e)
testada 5 50m, o p g o (e)
testsda > S m , op@o (d)
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ANEXO IV Parimetro Geometrico Estacionamento
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LEI Ng 3.882189. DE 11 DE DUEMBRO DE 1989?
(Capitulos II e V do Titulo Ill e Tabelas)

Capitulo II
DA TAXA DE LlCENCA

-

Art. 97 A Taxa de Licenp 8 devida pela atividade municipal de vigilencia ou fiscaliza$io
do cumprimento da legisla~80a que se submete qualquer pessoa que se localize, instale ou

e x e p atividade dentro do territdrio do Municipio.
8 lQ
-E S ~ O
sujeitas a pr4via licenp:
I a localiza~iiode qualquer estabelecimento comerciat, industrial, crediticio, de seguro,
capitalizago, agropecuario, prestador de serviws ou atividade decorrente de profissSio, arte,
oflcio ou funqiio;
II a execu@o de obras ou servi~osde engenharia e urbanizaqio de Areas;
111 a instalaMo ou a utilizaqio de rnAquinas, motores, fornos, guindastes, drnaras
frigorfficas e assemelhados;
IV a utilizaq%ode meios de publicidade em geral;
V a ocupa@o de Areas, com bens mhveis ou im6veis a titulo predrio em terrenos ou
logradouros pSlblicos;
5 2P-AS licenps referidas nos incisos 1, Ill, IV e V do pardgrafo anterior s8o vdlidas para o
exerctcio em que condidas, ficando sujeitas A renovagio nos exerclcios seguintes, calculandose a taxa proporcionalrnente ao numem de rneses de sua validade, desprezadas as f r a w no
caso do licenciamento inicial.
5 3P - Na hipdtese do inciso II do 5 IQ
deste artigo, a licenqa tern validade por doze (12)
meses, ficando sujeita A renovaMo a cada perlodo de doze (12) meses com o pagamento de vinte
e cinco por cento (25%) do valor do licenciarnento inicial.
5 49 - Na hipdtese do inciso IV do 5 IQ
deste artigo, quando a publicidade for veiculada por
terceiro, fica este respondvel pelo recohimento do tributo.
5 9 - Ficam obrigados a se inscreverem no Cadastro Mobiliario de Contribuintes - CAM
todas as pessoas fisicas e juridicas estabelecidas no territbrio do Municipio ainda que imunes ou
isentas a irnpostos ou tributos municipais.
Art. 98 0 contribuinte da taxa B a pessoa Rsica ou jurldica sujeita ao licenuamento pr4vio
de que h t a o 5 l9
do artigo anterior.
Art. 99 A Taxa de Licenw B cobmda:
I pela licenp para localiza~~o
de estabelecimento de pessoa fisica ou juridica prevista no
inciso I do 5 1' do artigo 97 A d o de noventa e seis reais e vinte centavos (R$96.20), mais trinta
e dois centavos (R$0,32) por metro quadrado (mZ) que exceder a trezentos metros quadrados
(300 rnZ)por ano;
II pela licenp de obras ou servips de engenharia a m G o de:
a) urn real e quinze centavos (R$1,15)por metro quadrado (d)
licenciado e nunca inferior
a beze reais e sessenta e quatro centavos (R$13,64);
b) t 6 s centavos de real (R$ 0,03)por metro quadrado (m2) de area bruta pela aprova@o
de loteamento e desrnernbramento ou reuniso de totes e nunw inferior a cinquenta e cinco reais e
oitenta e oito centavos (R$55,88).
111 peta licenga para a instalaHo de mAquinas, motores, fornos, guindastes, drnaras
frigorificas e assemelhados na forrna da Tabela t l em anexo;
IV - pela licenp para utiliza@o ds meios de publicidade em geral na forma da Tabela Ill
em anexo;
V pela licenp elou renovaqio de ocupaqio de Area corn bens mbveis ou imbveis, a titulo
predrio, em terreno ou logradouro poblicos, nos terrnos da Tabela VI, anexa a esta Lei.
ParAgrafo him A taxa 4 reduzida:
I em cinqhenta por cento (50°h), quando decorrente de licenqa para localizaq8o de
profissional aut8nomo;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 9 ~ t u a k d pela
a Lei CompIementar nP 050 & 29/12/2003.

-

II em trinta por cento (30%), quando decorrente da licenw para execugio de obras em
irn6veis corn destinaMo residencial unifarniliar de at& cento e cinquenta metros quadrados (150
m2)
Art. 100 Sao isentos do pagamento da Taxa de Llcenw:
I de localiza@o de estabelecimento:
a) os 6rgSos da AdministraMo Direta Federal, Estadual e Municipal;
b) os orfanatos;
c) os partidos politicos;
d) as instituiws de assistencia e beneficencia que n i o tern fins lucrativos, niio realizem
atividade produtiva geradora de receita identica B de empreendirnentos privados e que nEto haja
contraprestaq30 ou pagamento de p r e p ou tarifas pelo usu8rio.
e) a execu$io de obras ou reformas de im6veis alcanwdos peto Programa Carta de
Crkdito FGTS de servidor ptlblico da Prefeitura Municipal de Natal, cuja renda familiar seja igual
ou inferior a hum mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta centavos (R$ 1.676,40).
II - de execuHo de obras ou sewips de engenharia e urbanizaHo de Areas:
a) os serviws de limpeza e pintura;
b) as construfles de passeios, caltpdas e mums;
c) as construq6es provisbrias destinadas 4 guarda de material no local da obra.
d) as institui-s
de assistiincia e beneficencia que n%otern fins lucrativos, n%orealizem
atividade produtiva geradora de receita idgntica de empreendimentos privados e n i o haja
contraprestaGo ou pagamento de prews ou tarifas pelo usu6rio.
111 - de utilizaqSo de meio de publicidade em geral:
a) cartazes ou letreiros destinados a fins patridticos, religiosos ou eleitorais ou de utilidade
pdblica como definidos em regularnento;
b) andncios, atraves de imprensa falada, escrita e televisada.
Art. 101 0 regulamento dispde sobre a instru@o do pedido de licenqa e das alterams
cadastrais.
Art. 102 Sem prejufzo das san@es cabiveis, inclusive penais, pode ser suspensa ou
cancelada a limn@ do oontribuinte que:
I recusar-se, sisternaticamente, a exibir a fiscalizaHo livros e documentos fiscais;
11- embarapr ou procurar ilidir, pot qualquer meio, a a@o do Fisco;
111 exercer ativldade de maneira a contrariar o interesse pdbtico no que diz respeito A
ordem, A higiene, A saijde, A seguranw, am bons costumes e As posturas urbanas.
5 1' A suspensso, que ngo pode ser superior a trinta (30) dias e o cancelamento sSo atos
de cornpetencia do Secretdrio Municipal de TtibutaHo.
5 2& Cancelada a licenm, ou durante o perlodo de suspensgo, n k podded o contribuinte
exercer a atividade para a qua1 foi licenciado.

-

-

-

-

-

-

Capitulo V
DA TAXA DE SERVIGOS DIVERSOS

-

-

Art. 112 A Taxa de S e r v i v Diversos TSD tern mmo fato gerador:
I o exercicio de direito de petiqio perante a Prefeitura;
II a expedi@o de certidso, traslado, certificado, cam de aforamento, alvad, identidade
estudantil e laudo:
111 a lavratura de termo, contrato e registro de qualquer natureza, inclusive averbapgo;
IV a permissso ou sua renovago para exploraMo de servips municipais;
V a realizaHo de vistoria ou qualquer tipo de fiscalizaMo;
VI a emissao de documento de arrecada$io municipal;
VII a inscrigao em concurso pilblico;
Vlll o fomecirnento de fotocdpia ou similar;
IX a realizaqao de curso extracurricular;
X o sepultamento, a exumaMo, a remo@o ou admissiio de ossos e vel6rio em cemitkrio
publw municipal;
XI a prestago de qualquer outro servi~ode interesse do contribuinte.
Art. 113 - 0 contribuinte da Taxa 4 o usudrio de qualquer dos servigas previstos no artigo
anterior.

-

-

-

Pahgrafo Onico S3o isentos da taxa os sewiqos diretamente decorrentes da isenMo
concedlda pela alinea 'en do inciso II do art. 100.
A R 114 A Taxa 8 calculada corn base em percentual incidente sobre a UFIR, conforme a
Tabla V, em anexo.
ParAgrafo Clnico Fica o Poder Executive autorizado a dispensar a taxa quando o serviw for
prestado A pessoa rewnhecidamente pobre, na forma que dispuser o regulamento.

-

-

ANEXOS DO ~ 6 ~ 1 TRIBUTARIO
00

TABELA I

Fatores Piversos

TABELA II
Taxa de Licenw por Instalaq%ode Maqulnas, Motores, Fornos, Gulndastes, Cilmaras
FrigotCficase Assemelhados
ESP~CIEDE INSTALAGAO
01

do
UFIR's

Quantldade de Reals

24,410
24,410

33,81
33,81

24,4 10

33,81

24,410

3579

Motor, por unidade

01.02 Acirna de SO Hp
02
Guindastes, por tonelada ou fra@o
Fornos, fornalhas, c&marasfrigorlficas ou
O3
caldairas, por tonelada de cada unidade
04
Demais, gor tonelada por cada unidade
NOTAS:

Valor atualizado at8 2004,
2001=UFIR's x 1,0641~
1,0503
2002 = 2001(R$)x 1,0649

2003 = 2002(R$)x 1,0729
2004 = 2003(R$)x 1,0846

TABELA Ill
Taxa de ticencja para uttlizacj%ode meios de Publicldade

NOTA: redagio dada pela LC nQ050103 de 29.12.2003.

TABELA IV

TIP0 DE US0
Residential
Nao residential
Industrial
1 Hospitalar
NOTA: alterada pela LC na 15, de 30.12.1997.

FATOR (Ui)
0,035
0,065
0,100
0,125

TABELA V
Taxa de Sewlcjos Diversos

SERVICO
1. Expedi@o de :
1.1 CerMBo de sucesslvos prophetdhs, por
lauda
1.2 Certideo de caracteristtca
1.3 outras cerbid€ias, translados, atestados e
alvarfis (lncluslve habi?e#)
1.4 Carta de aforamento Inlcla, Inclusive em
cemitbrios
1.5 SutMltu@o, segundas vim, reunlELo ou
desmembramento de cartas de aforamento,

1 Quantidade de UFIR's 1 Quantidade de ~ e a i 1s
24.410

33.80

35,000

448

35,000

48,4

176,000

243.75

45,000

02,31

2,441
12,205
25,000
125,000

16,81
34,62
173,12

4,882

6,76

48,820

67,61

24,410

33.81

24,410

33,81

Za
Mr

lauda
A alinharnento
n at^

de qualquer nabrreza,' hdusiw ave&@es
por lauda
3.PermIssBo ou renova@o anual
3.1 Pela exploraMo de transportes colebhro,
por cada velculo
3.2 Pela exploraMo de transportes em autos
de aluguel, por cada velculo
3.3 Pela explora~8o de qualsquer ootros
senriw munkipal por autorizaMo ou
renova@o
4.Vistorlas

4 , l Em veiwlo de aluguel
4.2 Em o u b s velculos quaisquer
4.3Ern imdveis por cada 150 mL ou fmgo
vistariado

5. Emissio de dourrnentos municipais de
arrecadaGo
6. Inscri@o em concurso poblico. at4
7. Fornecimento cbpia:
7 . j Heliogda por mi
7.2 F o W t i c a
8. Realizaeo da wrsos extrswrriwlares, par
horn-aula at&
9. Sepultarnento, exuma@o, remogo ou
admiss& de ossos e veldnos em cernibirios
p6blims municipais, por cada o p e r a m atk
10. Darnarcam de Areas por metro linear
demarcado. aW
1I.Cordearnento, pot rnL de adsclrno, at6
12. Outros senrips n8o especificadm nesta
tabela, ate

NOTAS:
Valor atualizado a g 2004.

2004 =UFIR1sx 1,0641x 1,0503
2002 = 200 1(R$) x 1,0649
2003 = 2002(R$) x 1,0729
2004 = 2003(R$) x 1,0846

24,410
48,820

3,38

33,81
67-61

12,205

16,91

48,820

67-61

8,543
0,170

11.83

f 2,205

16,91

72,000

%,72

0,23

1,220

I,69

24,410

33.81

16,622

23,03

TABELA VI
Taxa de licenw Pela Ocupacjao de Areas POblbas

AREA DE OCUPACAO

NOTAS:
Valor atualizado at&2004.

2002 = 200 1(R$) x 1,0649
2003 = 2002(R$) x 1,0729
2004 = 2003(R$) x 1,0846

1

UFIR's

] Valor em ]

Estabelece determinafles para a denomina$io e renomeaMo das
vias e logradouro pGblicos do Municipio do Natal.

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL,
Fapo saber que a CAmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1' A denominaMo e a alterago dos nomes de vias e logradouros publicos do
Municlpio do Natal sera0 realizadas atendendo ao disposto nesta Lei, f a n d o - s e a indica@o do
nome em aten@o aos crit4rios discriminados nos incisos seguintes:
I nornes de pessoas;
11- nomes de substantives abstratos referente aos sentimentos humanos;
Ill - nomes de instituiMes que hajam prestado reconhecidos servips A Cidade Natal;
IV - elementos ou seres da natureza;
V datas ou fatos histdricos locais, nacionais ou internacionais;
VI - grupos ou motivos indigenas;
VII - tltulos ou personagens de obras litehrias;
Vlll - nomes de Cidades, Estados ou Paises;
IX nornes de lugares de expressiva significaflo historica, religiosa, filosofica, politica ou
social, local, nacional ou international.
Paragrafo Onico - Nao serA permitida a repeti@o da denominaHo de ruas e logradouros
publims, ainda que seja diverso o objetivo da denominaMo.
AR T Somente poderao ser indicados para denominaHo de ruas e logradouros
pdblicos, os nomes de pessoas que tenham se destacado perante a sociedade:
a) como vultos hisfbrims ou religiosos;
b) por relevantes servips prestados ao Municipio, ao Estado, A NaMo ou A hurnanidade;
c) nas cihcias, nas Ietras ou nas artes, local, nacional ou internacionalmente;
d) por suas qualidades no desempenho de atividades profissionais ou amadoristicas, em
quatquer drea da atuaeo humana;
e) por efeitos meritdrios de qualquer natureza.
Paragrafo Onieo SerA vedado o uso de nomes:
a) de pessoas fisicas vivas;
b) por mera lernbranw ou homenagem pessoal.
Art. 3P 0 projeto de lei contendo a proposta de denominaHo de ma ou de logmdouro
pQblicodeverh estar devidamente instruido, atendendo As seguintes determinafles:
I - a identificacao cornpieta da via ou do logradouro a ser denorninado,
acompanhando, inclusivel a ptanta ou croqui do local e, em se tratando de renomeaMo, o
enderev complete.
II - a justificativa circunstanciada que demonstre o atendimento das exigencias desta Lei;
111 - dados biogrhficos, se a homenagem for prestada a uma pessoa fisica.
A R 49- A renomeago das vias e logradouros pljblicos sera permitida nos casos
seguintes.
I- quando houver duplicidade de nomes;
ll quando for apresentado abaixo-assinado contendo opinigo favorhvel de pelo menos
cinqiienta por cento mais urn dos rnoradores locais.
Paragrafo onlco - VETADO.
Art. 9 ESfa Lei entrad em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposiNes em
conthrio.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Palacio Felipe Camarao, em Natal, 4 9 de fevereiro de 1999.
Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

5 4 ~ l i c &no DOE de 20/02/99.

RELAGAO DE DOCUMENTOS - SEMURB
1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidio Negativa SEMUT
3. Tltulo de Pmpriedade Registrado
4. 03 (tn2s) Jogos do Projeto assinados pel0 autor, respondvel tkcnico pela execuqBo e pelo
propriet6rio
5. ART (CREA) do Projeto e da ConstruGo
6. Documentos Especff~ficos(consultar lista em anexo)

-

1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidio Negativa SEMUT
3. Tftulo de Pmpriedade Registrado
4. 03 (Ms) Jogos do Projeto assinados pelo autor, respondvel t4cnico pela execuflo e pelo
proprietario corn conveng&s
5. ART (CREA) do Projeto e da Constru~go
6. Documentos Espectficos (consultar lista em anexo)

-

DOCUMENTOS ESPEC[FICOS
4 . PREDIO NAO RESIDENCIAL
Licenp Ambiental
RlTUR
Parecer da COVlSA - caso seja da Area de sadde
Elimina~ode barreiras aquitet6nicas
AprovaqZio do Corpo de Bombeiros
2. RESIDENCIAL MULTlFAMlLlAR
Licenp Ambiental
RlTUR (acima de 50 unidades)
Apt0va~B0do Corpo de Bombeiros

CONSTRUG&O DE MURO
1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidiio Negativa - SEMUT
3. Tltulo de Propriedade Registrado
4. Croqui indicando a situago do mum a ser construido e sua localiza@o

CONSULTA P R ~ W A
1. Requerimento (modelo SEMURB)
2.02 (dois) Jogos do Projeto Arquiteanico
NOTA: lndicar dimensdes e localizagio do imdvel.
PREPAROS GERAIS
1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidao Negativa - SEMUT
3. Tltulo de Propriedade Regishdo
4. DescriHo dos senrips

1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidio Negativa - SEMUT
3. Tftulo de Propriedade Registrado
4. ART (CREA) da dernolieo

1. Requerimento (rnodelo SEMURB)
2. Certidso Negativa - SEMUT
3. Tftulo de Propriedade Registrado

CERTIDAO DE CARACTER~STICASE HABITE-SE
1. Requerimento (rnodelo SEMURB)
2. CertidSo Negativa - SEMUT
3. Tltulo de Propriedade Registrado
4. AlvarA
5.01 (urn) Jogo do Projeto licenuado
6. ConvenHo do Condominio corn fra@o ideal, caso a edIficaHo seja multifamiliar, lojas ou salas
7.Habite-se do Corpo de Bombeiros para pr6dio de usos n8o residencial
8. DeclaraMo da FUNCARTE atestando a Obra de Arte para wnstnr@es m m Area construida
superior a 1.000 m2.
NOTAS:
(1) Precisa estar fixado o ntlmero e instalada caixa para correspondencia.

1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Cettideo Negativa SEMUT
3. Tltulo de Propriedade Registrado

-

4. ART (CREA)
5.03 (tr4s) Jogos do Projeto assinados pelo autor e pel0 propriet4rio

F VIA DE CARTA DE AFORAMENTO
1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidio Negativa SEMUT
3. C6pia da Carteira de ldsntidade

-

REUNIAO

DE CARTAS DE AFORAMENTOIDESMEMBRAMENTO FOREIRO

1. Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certidao Negativa - SEMUT
3. C6pia da Carteira de ldentidade
4. Cartas de Aforamento

TRANSFERENCIADE I M ~ V E LFOREIRO
4 . Requerimento (modelo SEMURB)
2. Certideo Negativa SEMUT
3. Cam de Aforamento
4. Guia de Recolhimento de lTlV

-

DECRETO No.8.837 DE 06 DE AGOSTO DE 2009

55.

Regulamenta o Fundo de
UrbanizaMo - FURB do Municlpio do
Natal, disciplinado pelo Art. 61 da Lei
Cornplementar no 82 de 21 de junho de
2007.
A PREFEITA DO MUNIC~PIO DE NATAL, no uso de suas atribuifles legais e em
especial, na conforrnidade corn o disposto no Art. 55, lnciso IV, da Lei OrgAnica do
Municipio do Natal.
DECRETA:

Art. lo
0 Fundo de UrbanizaHo - FURB possui natureza contdbil financeira e destina-se
ao desenvolvimento de planos e projetos urbanos de interesse do Municipio do Natal.
Art. 2 O A execu~aodo FURB compete A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo - SEMURB, que fornecer6 os recursos humanos e materiais necess6rios ao

seu funcionamento.
Art.

3O

Constituem receitas do FURB:

I - valores em dinheiro correspondentes & outorga onerosa do licenciamento, legaliza@o
e regularizas80 da construHo de area superior a correspondente A densidade ou
coeficiente bAsicos estabelecidos em lei;
II - rendas provenientes da aplicaq80 financeira de seus pr6prios recursos;
Ill - doafles de pessoas fisicas ou juridicas, p0blicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras;
IV transfergncias intergovernamentais;
V - contribui~Bes,transfesncias ou participafles em convgnios e ajustes;
VI - recursos provenientes de instrumentos de parceria entre o Poder Publico e a iniciativa
privada, como as operaghs urbanas e opera~8esinterligadas;
VI I - recursos provenientes de consdrcio imobilierio ou urbaniza~aoconsorciada;
Vlll - recursos provenientes da transferencia de potencial mnstrutivo;
IX - recursos provenientes de infraq6es e rnultas de empreendimentos urbanisticos;
X - dota~besconsignadas na Lei do O~amentoou em crbditos adicionais;
XI - quaisquer outros recursos ou rendas que lhes sejam destinados para melhorias de
programas de urbanizaflo;
XI1 - recursos provenientes de legalizafio de lotearnentos, desmembramentos e outras
formas de urbanizaMo;
XI ll - 30% (trinta por cento) dos recursos provenientes do licenciamento urbanlstico.

-

lo
- Todas as receitas do FURB sea0 depositadas obrigatoriamente em wnta especial
a ser aberta e mantida em agencia de estabelecimento oficial de crMito,
5 2O. Toda movimentaflo financeira do FURB sera divulgada atraves de pagina especifica
no Portal da Prefeitura na rede mundial de computadores (Internet), corn atualiza~Bo
mensal, indicando a origem dos depdsitos e a destina@o das aplicawes.

5

S5~ublicadono DOM de 07/08/09.

Art. 4 O 0 regime financeiro e wnGbil do FURB obedecerA as normas gerais de
Administra~aoFinanceira e Contabilidade PlSblica do Municipio, devendo a SEMURB
encaminhar as prestafles de contas do FURB aos drgaos competentes do Municlpio e do
Estado, nos prazos e na forrna prevista na IegislaMo em vigor.
Art. 5 O 0 s recursos do FURB atendeGo aos seguintes criterios de gestao:

-

serge utilizados segundo o plano especifico, encaminhado anualmente a Csmara
Municipal, simultaneamente ao orwrnento;
II - s e i o aplicados prioritariamente na execuflo dos programas de urbanizaflo de Areas
de interesse social, e em investimentos em saneamento b a s h e ambiental do Municipio;
Ill - sera0 aplicados na execu@o de obras de infra estrutura, nos pagamentos de
desapropria@es e demais despesas necessdrias A implementaflo de projetos
urbanisticos ou na aquisi@o de imdveis destinados A cria~Bode novas AEIS, em
consonsncia com a Politica de HabitaHo de lnteresse Social para o Municipio de Natal;
IV - enquanto nao forem efetivamente utilizados, poderao ser aplicados em operafles
financeiras que objetivem o aumento das receitas do prbprio FURB.

I

Art. 6 O As aplicafles dos recursos financeiros aplicados ao FURB sea0 destinadas,
prioritariamente, ao fortalecimento institutional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Urbanismo - SEMURB.
Art. 7 O 0 FURB ser6 gerenciado pela SEMURB, sob a supervis30 direta de seu titular, a
quem compete ordenar empenhos e pagamentos das despesas.

Art. 8 O Compete A SEMURB elaborar a proposta o~arnenMriado FURB, submetendo A
aprova@o do Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - CONPLAN.
P a ~ g r a f oIfnico. Compete ao CONPIAM estabelecer prioridades para o atendimento dos
projetos a serem executados com recursos do FURB, encaminhando at& o dltimo dia do
rngs de agosto de cada exercicio, a rela@o das obras a seem priorizadas.
Art. 9 O Compete 9 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Uhanismo - SEMURB o
acornpanhamento e fiscaliza@o das apIica~Besdos recursos do FURB, submetendo A
apreciaqao do CONPLAM, mediante relatorios bimestrais.
Pardgrafo unico. A SEMURB poderd celebrar conv&nios, acordos, termos de parceria,
ajuste e aditivos para a aplica@o dos recursos do FURB, submetendo A previa
apreciaHo do CONPLAM.

Art. 10 0 FURB tera prazo de viggncia indeterminado.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo, revogado o Decreto no.
5.609,de 18 de janeiro de 1995.

PalAcio Felipe Camaeo, em Natal, 06 de agosto de 2009.
Micarla de Sousa
Prefeita

DECRETO No.8.217 DE 26 DE JULHO DE 2007 (Publicado no DOM de 2710712007)

"Regulamenta o Fundo Municipal de HabitaHo de Interesse Social

-

FUNHABlNS, instituido atmvbs do artigo 22 da Lei Complernentar no 081,
de 2t de junho de 2007, que acrescentou a alinea "w" ao inciso IV, do art.

3O da Lei Complementar no020,de 02 de m a w de 1999".

0 PREFEITO MUNICIPAL. DO NATAL, Carlos Eduardo Nunes Alves, no uso de suas
atribui@es, corn fundamento na Lei OrgAnica do Municipio, e tendo em vista o disposto

na Lei Complementar Municipal no081 de 21 de junho de 2007,
DECRETA

Art. lo
- Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal de Habitago - FUNHABINS,
institufdo pelo artigo 22 da Lei Complementar Municipal no 08112007, nos termos do
Anexol, parie integrante do presente Decreto, que define critkrios para destinaHo e
controle dos recursos do Fundo Municipal de HabitaMo de lnteresse Social

-

FUNHABINS, bem como as atribui~bes,composi@o e regras gerais do FUNHABINS.

Art. 2 O - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposiMes

em contrArio.
PalAcio Felipe Camario, em Natal, 26 de julho de 2007.

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
PREFEITO
ANEXO l
REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE
FUNHABINS

CAPITULO
I
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAGAO

HABITACAO

DE INTERESSE SOCIAL

-

-

-

Art. lo0 Fundo Municipal de HabitaHo de lnteresse Social FUNHABINS fica vinculado
a Secretaria Municipal de Habitacao, Regularizago Fundieria e Projetos Estruturantes

-

SEHARPE.

-

Art. 20 0 Fundo Municipal de Habitago de lnteresse Social - FUNHABINS, instituido Lei

Municipal no 081 de 21 de junho de 2007, sera constituido dos seguintes recursos:

I. dotafles orqamentArias pr6prias;
II. retorno dos financiamentos concedidos pelo FUNHABINS;

111. doafles, auxilios e contribuig6es de terceiros;

IV. recursos financeiros advindos do Fundo Nacional de Habita~Bode lnteresse Social;
V. outros recursos financeiros repassados pelo Governo Federal, Estadual e Municipal,
bem

como outros drgiios pOblicos, recebidos diretamente ou por meio de convenios;
VI. recursos financeiros repassados de organismos internacionais, recebidos diretamente
au
por meio de convenios;

VII. aportes de capital decorrentes da realizaHo de opera~besde cr4dito em institui~Bes
financeiras oficiais, nacionais ou estrangeiras, desde que previamente aprovadas em lei;
VIII. rendas provenientes da aplica@o dos seus saldos disponiveis no mercado
financeiro;
IX. receitas provenientes da utilizaHo de institutes juridicos e politicos de intervenqao
urbana
previstos na Lei Federal no 10.257, de 10 de junho de 2001 (Estatuto da Cidade) ou pelo
Plano Diretor da Cidade do Natal que gerem recursos corno wntrapartida a ser paga pela
iniciativa privada ao Poder Pliblicxl, quando repassados peio Fundo de UrbanizaMo -

FURB;

X. outras receitas nao especificadas, a exce@o de impastos.
Art. 3" - As receitas descritas neste artigo do Fundo Municipal de HabitaHo de Interesse

Social - FUNHABINS see0 depositadas em conta especial a ser aberta em instiui~Bo
financeira oficial de crMito, e movimentadas sob a fiscaliza@o do Conselho Municipal de
HabitaHo de lnteresse Social - CONHABINS.

Padgrafo h i m - os recursos do Fundo Municipal de Habitaqgo de lnteresse Social

ficaeo sujeitos 8 Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Node e da
Controladoria Geral do Municlpio - CONTROL, por sua unidade competente.

Art. 4 O

- 0 orGamento anual do

Fundo Municipal de HabitaMo de lnteresse Social

-

FUNHABINS
observard o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orwmenthrias, evidenciando as
pollticas
municipais na drea de habitaHo.

Pardgrafo Onico.

- 0 orpmento do FUNHABINS integrard o orpmento do Municlpio,

observando-se em sua elabora~go,execu~goe avalia~goas normas de controle interno
deste oKamento.
Art.

5O

- Quando nHo estiverem sendo utilizados momentaneamente, e agds a autoriza~%o

do Chefe do Executive, os recursos do FUNHABINS devefio ser aplicados no mercado
financeiro, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujo resultado a ele revertefio.
Art. 6 O

- 0 Fundo Municipal de Habitago de lnteresse Social - FUNHABINS terA

por

objetivo centralizar recursos destinados a Politica Habitacional de lnteresse Social e
ReguIarizaq30 Fundiaria, na forma definida no inciso XXlll do art. 6' da Lei Complementar

no 081 de 21 de junho de 2007, de forma a wntribuir para a redu@o do deficit
habitacional e melhoria das condims habitacionais de assentamentos populacionais de
baixa renda, cornpetindo-lhe: propiciar suporte e apoio financeiro a implementaq30 de

programas habitacionais de interesse social destinados predominantemente a popula@o
corn renda familiar mensal de zero a tr&s salArios minimos, desde que nao seja

proprietdria de imdvel, podendo ser ampliado at& seis salarios rninimos; cuncessao de
subsidio, corn aplica@o de recursos a fundo perdido, para popula@o que se encontra em

predrias condifles de habitabilidade, como areas de risco, assentamento subnormais e
situapoes de extrerna casncia elou vulnerabilidade social; a@o integrada de 6rgaos e
instituifles que objetivem o encaminhamento de solu@es habitacionais e a melhoria da
qualidade de vida das populafles de baixa renda;

VII. acornpanhar e manter o necessario controle dos temos de contrato e de oonvQnios
para execuflo de programas e projetos firmados corn instituifles governamentais e ngo

governamentais;
VIII. firmar junto corn o Secretirio Municipal ou Adjunto de Habitago, Regularizago
Fundiaria e Projetos Estruturantes - SEHARPE os cheques e demais documentos
bandrios referentes as contas abertas e rnantidas em estabelecirnento de credito;
IX. controlar a concesao e prestagBo de wntas de adiantarnentos e provimentos

especiais ds unidades gestoras elou sewidores credenciados;
X. submeter ao Secretaria Municipal de Habitago, RegularizaMo Fundiaria e Projetos
Estruturantes - SEHARPE rninutas de convenios elou contratos a serem firmados com
organiza~desfinanciadoras de habita@o de interesse social;
XI. controtar e liquidar as despesas e efetuar compras e contratos;
XII. captar recursos financeiros;
XIII. desenvolver outras atividades indispensiweis 2r consecu~Zlodas finalidades do
FUNHABINS.

Art. 8 O

- 0 s recursos do FUNHABINS, em conson8ncia com as diretrizes estabelecidas

pelo CONHABINS, podeeo ser aplicados em:
I. aquisi@o ou desapropriago de glebas e terrenos destinados

implantaqao de

programas habitacionais;
II. constru~gode moradias;
Ill. implantago de lotes urbanizados;
IV. aquisicao de material de constru~&o;

V. obras de melhoria de unidades habitacionais;
VI. regulariza~gofundidria e urbanistica;
Vll.urbaniza@o de favelas e de Areas Especiais de lnteresse Social - AEIS;
VIII. aquisi~aode imbveis para loca@o social;
IX. aquisi~aode irn6veis para a fixaqiio da popula$io

no seu local de moradia;

X. servipos de assistencia tecnica e juridica para implernenta@o de projetos e programas
financiados peto Fundo;
XI. serviws de apoio a organizaMo comuniuria para a implementa~aode projetos e

programas financiados pelo Fundo;
XII. irnplementaMo ou complementa@o da infra-estrutura de loteamentos;

XIII. revitaliza@o de &reasdegradadas para uso habitacional;
XIV. ag6es em vilas e habitams coletivas;
XV. construNo e refona de equipamentos comunit&ios

e institucionais vinculados a

empreendimentos habitacionais, de saneamento ou de promogo social financiados pelo
FUNHABINS;

XVI. projetos experimentais de agrimoramento de tecnologia habitacional ou de
saneamento;
XVII. estudos e pesquisas destinados ao melhor conhecimento da s i t u a ~ oda populaHo
moradora em habitaNes precArias;
XVlII. outras a~Besnas Areas de habita~ao,saneamento e infra-estrutura aprovadas pelo
CONHABINS.

Art.

Q0

- As

politicas de aplica@o dos recursos do FUNHABINS sedo formuladas em

conjunto corn o Conselho Municipal de Habita~aode lnteresse Social - CONHABINS, a
quern caber&, dentre outras atribuiFes definidas em lei, as seguintes:

I. aprovar as diretrizes e normas para a gesgo do Fundo;

II. aprovar a libera~aode recursos do Fundo;
Ill. aprovar normas e valores de remunera@o dos diversos agentes envolvidos na
aplica~ao

dos recursos do Fundo;
IV. fiscalizar e acompanhar a aplica@o de recursos do Fundo.
Art. 10 - Na cuncessao de financiamento corn recursos do Fundo Municipal de Habitaqso

de lnteresse Social

-

FUNHABINS observar-se-go, em rela@o aos beneficihrios, as

seguintes condifles:

I. prazo de amortizaHo nao superior a 25 (vinte e cincu) anos;

II. taxa de juros n3o superiores a 3% (t6s por cento) ao ano;
Ill. reajuste monetario pela varia@o do salario minimo nacional.

51O. A correc$o das prestagBes sera realizada 02 (dois) meses apds o reajuste salarial do
mutuhrio, sendo que, o valor da mesma nao poded ultrapassar 20% (vinte por cento) da

sua renda familiar.

§2O. Apds o prazo de financiamento, pagas e quitadas todas as prestafles, se houver

saldo
devedor, este serA automaticamente extinto em favor do mutudrio.

Art. 1 I

-

As despesas do Fundo Municipal d e HabitaHo de Interesse Social

-

FUNHABINS se constituem de:

I. financiamento total ou parcial de programas e projetos habitacionais, de interesse
social, desenvolvidos pelo 6rggo da Administra~ZloMunicipal gestor do Fundo ou
institui~aescom ele conveniadas;

!I.aquisiHo de material permanente e de consumo e de outros insumos necessdrios ao
desenvolvimento dos programas;

Itl. desenvolvimento de programas de capacitaMo e aperfeiprnento de recursos
humanos, na Area da habita~go;

IV. desenvolvimento e aperfeigoamento dos instrurnentos de gesGo, planejamento,
administra~goe controle das a@es de habitafio;

V. atendimento de despesas diversas, de cahter emergencial, decorrentes de

calamidades publicas, necessarias i~execu~Bodas aq8es e servigos mencionados no art.
19 da Lei Complementar no 081 de 21 de junho de 2007.
Art. 12 - Revogam-se as disposifles em contrdrio.
Art. 13 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publica@o

PalAcio Felipe Camamo, em Natal, 26 de julho de 2007.
CARLOS EOUARDO NUNES ALVES
PREFEITO

LEI Ng 3.964. DE 28 DE NOVEMBRO DE 1990'~.
Delimita altura mAxima de edificaqties, em faixa que estabelece,
para fins de Wfego de microondas da Ernpresa Brasileira de
Telecomunica@es EMBRATEL.

-

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL,
F a p saber que s Cirnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. le
- Fica estabelecida uma faixa de cinquenta (50) metros. partindo do eixo central da
torre de transmissio da EMBRATEL, situada $I Rua Jundiai, medindo vinte e cinco (25) metros
para cada lado, no sentido Natal-Born Jesus, direqio Leste-Oeste, restringente das alturas para
edifica@es, no territdrio deste Municlpio.
5 lPPara os fins de aprova@o de projetos na faixa mencionada no "caput" deste artigo,
o 6rgAo de Planejamento Urbano Municipal pro cede^ anglise baseade nos mapas de
zoneamento de gabarito constantes do Anexo I.
5 T - 0 presente artigo n8o revoga os indices urbanlsticos preexistentes estabelecidos
pela Lei 3.175184, salvo o gabarito miximo, objeto da IimitaMo desta Lei.
5 39 As lirnitas6es decorrentes deste artigo abrangem tarnbkm todo e qualquer elemento
durante a constru~Soou apds a construMo da obra, se sobressaia acima do teto mais alto do
edificio, e atinja a altura limit@estabelecida em fun@o de sua localizap80.
Art. 2* Esta Lei entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as disposig6es em
conMrio.

-

-

-

-

PalAcio Felipe Camario, em Natal, 28 de novembro de 1990
Wilma Maria de Faria Maia
PREFEITA

5 6 ~ l i c a d no
a DOE de 2211 1/90.

LEI No 3.964190- ANEXO I
MAPAS DE ZONEAMENTO DE GABARITO

I

AREA

I"'

12

I

8AIRRO GUARAPES

AREA re

LlMlTE DE GABARITO
ENLACE NATAL (T) BOM JESUS
MUNIC[PIO DA CIDADE DE NATAL RN

-

-

Pertencem no campo prdximo da estaqBo de Natal (T), localizados no pr6prio
terreno de propriedade da EMBRATEL na Rua Jundial no383

Altura maxima permitida para construqlo: 61m
- Do ne383 B esq. da Av. Floriano Peixoto

AREA 6
Rua Jundiai

Altura maxima permitida para construg%o:59m
- Do no388 ao no340

I Rua Prof. Fontes Galvao

- Da esq. da Rua Jundial ao no727

- Daesq. da Rua Jundiai ao no766

I Av. Deodoro - Da esq. da Rua Apodi ao lote situado A

direita do no745 (prddio em constru@o altura 30,OOm)

AREA 7
Altura maxima permitida para construt$io: 59m
Do no808ao no750

-

- Da esq. da Av. Deodoro ao no776 da Rua

RuaApodi

Josi de Alencar

AREA 8
Rua Apodi

Altura maxima permitida para construg%o:58m
- Da esq. daAv. Deodoroao no228

Rua Jose deAlencar
Av. Deodoro

- Do no 282 da Rua Apodi ao no760 da AM
Deodoro
- Do no822 ao no774

- Da esq. da Rua Jose de Alencar A esq.

da Rua Princesa Isabel (lado direito neste
sentido)

Rua Princesa Isabel

- Da esq. daAv. Deodoroao no849

LlMlTE DE GABARITO
ENLACE NATAL (T) BOM JESUS

-

MUNIC~PIODA ClDADE DE NATAL = RN

AREA 9
Altura mbcima permitlda para eonstruggo: 67m
- Da esq. daAv. Dedoro ao no 866
dua Princesa Isabel

11

:ua Major Newton Leite

Rua Mermoz

I

- Da esq. da Rua Princesa Isabelao no175
- Daesq. da Rua PrincesaIsabelao no174
- Da esq. da Av. Deodoro a esq. da AM Rio
Brancode ambos os Iados

Rua Cap. Silveira Barreto

- Da Praga Carlos Gomes no parque de
estacionamento sob o viaduto

AREA 40
Altura mixima permitida para construqSo: 48m
- Da P r a ~ Carlos
a
Gomes ao no1008
Rua Cap. Silveira Barreto

Rua Osmar Medeiros

-Toda ela de ambos os lados

Rua Cel. Jose Bemardo

- Da esq. da Rua Cap. Silveira Barreto a
esq. da Rua Vereador Jose Sotero

I

Rua Benjamirn Constant

I Rua Ver. Jose Sotero
I

4

Rua Tocantis

1

Av. Gov. Rafael Fernandes

I

Rua Fonseca e Silva

- Daesq.da Rua Cel.Jos4 Bemardoao no967
- Daesq. da Rua Cel.J o d Bemardoao no994
- Da esq. da Rua Fonseca e Silva ao no985

- Da esq. da Rua Fonsecae Silva ao no946

- Da esq. da Rua Fonseca e Silva ao no1003
- Da esq. da Rua Fonseca eSiIvaao no1014
- Da esq. da Rua Fonsecae Silva ao no1029
- Da esq. da Rua Fonseca e Silva h parte do
Cemitdtio doAlecrim

- Da esq. da Rua Jose Sotero a esq. da
RuaTen.Alberto Gomes

Rua Ten. Alberto Gomes

- Da esq. da Rua Fonseca e Silva a park
do Cemitbrio do Alecrim

LlMlTE DE GABARITO
ENLACE NATAL (T) BOM JESUS

-

MUNIC~PIODA CIDADE DE NATAL = RN

AREA 11
Altura m4xima permitlda para eonstru~fio:
47m
- Da esq. da Rua Fonseca e Silvaao no1066
Rua Ten. Alberto Gomes

Rua Borborema
Rua Fonsecae Silva

- Da esq. da Rua Fonseca e Silvaao no1115
- Da esq. da Rua Fonsecae Silvaao no1108
- Da esq. da Trav. 2 de Novembro a esq.
da Av. AlmiranteAlexandrino
- Da Rua Ten.Al berto Gomes A esq. da Av.
Silvio Pelico

Av. Silvio Pelico

-

Da esq. da Rua Fonseca e Silva ao
Hospital Prof. Luiz Soares

AREA 12
Altura mixima permitida para constru~io:37m
- Da esq. daAv.Amaro Barretoao no204
Rua Silvio PBlico

1 Rua Dr.

Luiz Dutra

- Da esq. daAMAmam Barreto ao no375
- Da esq. daAv.Amaro Barreto ao no370

Rua PresidenteBandeira

- Da esq. daAMAmaro Barretoao no377

Rua Agostinho Leitio

1I
I

Rua Joao Carlos

Rua Pres. Jose Bento

Rua dos Paiatis

Rua Amam Barreto

Rua Pres. Sarmento

- Da esq. daAMAmaro Barreto ao no384
- Da esq. daAv.Amaro Barreto ao no 385

- Da esq. daAMAmaro Barreto ao no358

- Da esq. daAMAmaro Barreto ao no 1497
- Da esq. da AM Amaro Barreto ao no1470
da Rua Dr. MArio Negbcio

- Do no417 a esq. da Rua Amaro Barreto
- Do no408 A esq. da RuaAmaro Barreto
- Oa esq. da RuaAmaro Barretoao noi537
- Da esq. da Rua Dr. MArio Negocio a esq.
da Pres. Sarrnento

- Da esq. da AN Sifvio Pelico a
Henrique CGmara
- Do no1455 a esq. da Rua Paiatis
- Da esq. da Rua Paiatisao no417

Rua

LlMlTE DE GABARITO
ENLACE NATAL (T) BOM JESUS
MUNIC[PIO DA CIDADE DE NATAL RN

-

1

-

AREA 13

Altura mhlma permitida para constru~ao:51m
Rua Pres. Sarmento
- Da esq. da Rua Paiatisao no416

- Do no829 ao final da prbpria Rua
- Do no666 ao finalda prdpria Rua
- Do no817 ao final da prdpria Vila
- Do no820 ao final da propria Vila

RuaAmerica Vesprjcio

Vila Gomes

I RuaTen. SB

Barreto

I RuaAlmirante Gonplves

- Do no391 A esq. da Rua En. Sh Barreto
- Hospital Giselda Trigueiro
- Toda ela ambos os lados

e Prapa

Rua Pres. Lei0 Veloso

1

Rua NaMes Unidas

-Don015aon033

AREA 14

Altura maxima permitida para construcjio: 41m
Rua Na@es Unidas
-Do n040aon026
Rua Presidente Mascarenhas
Rua Salete

I Trav. Salete

I Rua Barallna

- Da esq. da Rua Salete A Rua Bararjna

- Da esq. da Rua 25 de Marw a esq. da
Rua 1 de Janeiro de ambos os lados

Rua 1 de Janeiro

Rua Bela Vista

Rua SBo Geraldo - Do no 109 ao no83

LIMITE DE GABARITO
ENLACE NATAL (T) BOM JESUS
MUNIC~PIODA CIDADE DE NATAL RN

-

-

AREA 15

1

Altura maxima psrmitida para construGfio: 42m
-Don0 110aon086
Rua SBo Geraldo
Rua Santa Luzia

Rua Santiago Dantas

- Da esq. da Rua Santa tuzia A esq. da

Rua Raimundo Franp de ambos os lados

Rua Rairnundo Frantp

1

Trav. Raimundo Franp

Rua Sebastiao Malaquias

- Da esq. da Rua ProfSantiago Dantas ao no30
-Don0 17Aaon03

- Ambos os lados
- Da esq. da Rua RaimundoFranp 8esq. da
Rua PalmiraWinderley de ambosas lados

Rua Palrnira Wanderley

/ Rua Pres. Kennedy
AREA 16
Altura maxima psrmitida para construGfio: 34m
Rua Pres. Kennedy
-Don024aon06
Rua Sen. Robert Kennedy

- Da esq. da Rua Pres. Kennedy A esq. da
Rua BernardoVieira de ambos os lados

Rua ManoelAndrade

- Da esq. da Rua Sen. Robert Kennedy
esq. da Rua Frei Henriquede Coimbra

Av. BernardoVieira

- Da esq. da Rua Sen. Robert Kennedy A
esq. da Rua Comea~u
- Da esq. da Rua Prof. Ferreira esq. da
Rua Frei Henriquede Coimbra

Rua Frei Henrique de Coimbra

- Do no20 A esq. da RuaAugusto Leopoldo
- Da esq. da Rua Napoleao Laureano A
esq. da Rua Dr.Ant8nio Pinto de Medeiros

RuaAugusto Leopoldo
RuaA. Alves
Rua Napolego Laureano

- Toda ela de ambos os lados
- Do no 3458 a esquina da
Henriquede Coimbra

Rua Frei

LlMlTE DE GABARITO
ENLACE NATAL (T) BOM JESUS
MUNIC/PIO DA CIDADE DE NATAL RN

-

-

AREA 17
Altura mLxima permitida para constru~%o:
52m
Rua NapolegoLaureano
- Poty Couro Ltda. (no2360)

Rua Transmissgo

-%da ela de ambos os Iados

Rua da G16ria

- Da Rua Freitasat4 o final

Rua JerusalBm

AREA 18
Altura mdxima perrnitida para constrw@o: 61m
~ u JerusalBm
a
Do no834 ao no820

-

Rio Jundiai

- Divisa de Municipio entre as Cidades de
Natal e Macaiba

LEI No4.748 DE 30 DE ABRIL DE 1996
Regularnenta a Limpera Urbana do Municipio de Natal e
dB outras providencias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
F a ~ saber
o
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAP~TULOI
DAS DISPOSIC~ESPRELIMINARES

".

Art. 1 - Todos os servicps de limpeza urbana do Municipio de Natal
sera0 regidos pelas disposi~;Oescontidas neste R~gulamentoe explorados, corn
exclusividade, pela Companhia de Servips Urbanos de Natal, entidade autarquica;
criada pela Lei Municipal no 2.659, de 28 de agosto de 1979, dotada de personalidade
juridica, patrimdnio e receitas prdprias, corn autonornia financeira, administrativa e
tecnica, cornpetindo-lhe especificarnente, planejar, desenvolver, regulamentar,
fiscalizar, executar, manter e operar serviqos integrantes ou relacionados corn sua
atividade fim, bem como comercializar os produtos e subprodutos de lixo, corn o
emprego das prerrogativas juridicas inerentes ao Poder P6blim e todos os privil&ios,
isen~bese regalias da Fazenda Phblica Municipal.
Art. 2". - 0 s serviqos atribuidos a Companhia de Serviqos Urbanos de
Natal sio, especificarnente, os determinados na Lei no 2.659, de 28 de agosto de
1979.
Art. 3". - Para os efeitos deste Regulamento, lixo 4 o conjunto
heteroggneo de reslduos sdlidos provenientes das atividades humanas el segundo a
natureza dos serviqas de limpeza urbana, 6 classificado em:
I - lixo domiciliar;

II - lixo pQblico;
111 - residuos solidos especiais.
Paragrafo 1". - Considera-se lixo dorniciliar, para fins de coleta regular, os
produzidos peIa ocupa@o de imdveis pljblicos ou particulares, residenciais ou ngo
acondiciondveis na forma estabelecida por esta Lei.
Pardgrafo 2". - Consideram-se lixo pQblico os reslduos sdlidos resultantes das
atividades de limpeza urbana, executados em passeios, vias e logradouros poblicos e
do recolhimento dos residuos depositados em cestos pfiblicos.
Parigrafo 3". - Consideram-se residuos sblidos especiais aqueles cuja
produg80 diaria exceda o volume ou peso fixados para a coleta regular ou os que, por
sua composi@o qualitativa elou quantidades, requeirarn cuidados especiais em pelo
menos uma das seguintes fases: acondicionamento, coleta, transporte e disposi~3o
final, assim classificados:
I - residuos sdlidos declaradamente contaminados, considerados contagiosos
ou suspeitos de contamina@o, provenientes de estabelecimentos hospitalares,
Iaboratdrios, farrnhcias, drogarias, clinicas, maternidades, ambul8ncias, casas de

sadde, necrotbrios, pronto-socorros, sanatdrios, consultdrios e congeneres;
H - materiais bioldgicos, assim considerados: restos de tecidos organiws,
reslduos de drgfios humanos ou animais, restos de laboratbrios de andlise cllnicas e
de anatomia patolbgica, animais de experimenta~aoe outros similares;
IlI- cadheres de animais de grande porte;
IV - restos do rnatadouros de aves e pequenos animais, restos de entrepostos
de alimentos, restos de alimentos sujeitos a ripida deterioriza~aoproveniente de feiras
pljblicas permanentes, mercados, supermercados, agougues e estabelecimentos
conggneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, sebos visceras e residuos
sdlidos toxicos em geral.
V- subsEincias e produtos venenosos ou envenenados, retos de material
farmacol6gicos e drogas condenadas;
VI - reslduos mntundentes ou perfurantes, cuja produ~goexceda o volume de
100 (cem) litros ou 50 (cinquenta) quilos por periodo de 24 (vinte e quatro) horas;
VII - velculos insenriveis ou irrecuperdveis abandonados nas vias e
logradouros pablicos, carcaw, pneus e acessbrios de velculos, bens mbveis
dornesticos imprestaveis e resfduos volumosos;
VlIl - lama provenientes de postos de lubrificaflo ou de lavagem de veiculos e
sirnilares;
IX - reslduos sdlidos provenientes de limpera ou esvatiamento de fossas ou
popos absutventes e outro produtos pastosos que exalem odores desagradaveis;
X - produtos de limpeta de terrenos sao edificados;
XI - resMuos solidos provenientes de desaterros, terraplanagem em geral,
constru@o elou dernoli~aes;
XI1 - lixo industrial ou comercial, cuja produflo exceda o volume de 500
(quinhentos) litro ou 200 (duzentos) quilos por perlodo de 24 (vinte e quatro) Roras;
XlIl - residuos &lidos provenientes de calamidades ptjblicas;
XIV - valores, docurnentos e material gdfico apreendido pela policia;
XV - reslduos sdlidos poluentes, camsivos e quimicos em geral;
XV1 - reslduos sdlidos de materiais b4licos, de explosivos e de inflamdveis;
XV11- reslduos s6lidos nucleares elou radioativos;
XV111- residuos provenientes de poda@o ou Arvores em geral;
XIX - outros que, pela sua cornposiflo se enquadrem na presente

classftca@o;
Art. 4". - A Companhia de Servi~osUrbanos de Natal somente
executa~a coleta e disposiflo final de resfduos classificados no pardgrafo 3". do
artigo anterior, em carAter facultative e a seu exclusive critkrio, cobrando de acordo
corn a tabela de prews prjblicos de senrips extraardin8rios.
Padgrafo h i m - As disposifles do artigo nGo se aplicam aos residuos
sdlidos especiais classificados:
I - nos indsos I e II, que deveao ser incinerados conforme o artigo 30,
Capltulo IV, deste Regimento;
I1 - nos incisos XV, XVI e XVII, que deveHo ser coletados e tratados pela
prdpria fonte produtora.

DO CONDICIONAMENTO E DA APRESENTAC~~O
DO LlXO DOMlClLlAR A
COLETA

Art. 5". - Entende-se por condicionarnento o ato de embalar em sacos
plAsticos ou em outras embalagens descartaveis permitidas, de acomodar ern
contenedores ou em recipientes padronizados, os residuos solidos para fins de coleta

e transporte.

Art. 6". - 0 lixo domicitiar destinado coleta, seri obrigatoriamente
acondicionado em sacos plasticos, outras embalagens descartiveis permitidas em
recipientes e contenedores padronizados, observando-se os limites de volume ou de
peso fixados na tabela Tipo de Edifica~Ho
- ProduMo dieria de lixo.
Pardgrafo lo.
- 0 Municipio deverA providenciar, por meios proprio, os sacos
pt8sticos, as embalagens, os recipientes e os contenedores referidos no artigo.
Pardgrafo 2". - N%opoder3o ser acondicionados w m o lixo, explosivos ou
residuos e materiais tdxicos em geral.
Art. 7" - As caracteristicas dos sacos plasticos, a forma de
acondicionamento e obrigatoriedade de uso deverao atender as determinafles
contidas nas Mormas thcnicas e nas ordenafles prdprias da Companhia de Servipos
Urbanos de Natal.
Pahgrafo onico - Antes do acondicionamento do lixo em sacos plhsticos, os
Municipes deveao eliminar os liquidos e embrulhos convenientes cacos de vidros,
materiais contundentes e perfurantes.
Art. 8" - 0 s sacos plasticos deverio ter capacidade msxima de 100
(cem) litros e minima de 20 (vinte) litros, consoante As norrnas T6cnicas da
Companhia de Servipos Urbanos de Natal.
Art. 9". - 0 lixo proveniente de hospitais, casa de sahde, famtdcias,
clinicas medicas e odontol6gicas e estabelecimentos conggneres
serA
obrigatoriarnente acondicionado em sacos plasticos na w r branca leitosa de acordo
corn as especificaq8es da Associa@o Brasileira de Normas Thnicas - ABNT.
Art. 10". - os fardos de lixo compactado devem ser acondicionados em
ernbalagens descartiveis, em recipientes ou contenedores padronizados.
Pardgrafo lo.
- Para o acondicionamento dos fardos de lixo compactado 6
facultado o uso de embalagens pldsticas contlnuas ou sacos de papel grosso
parafinado.
ParAgrafo 2". - As embalagens a que se refere o paragrafo anterior deverao
ser especificadas pelos fabricantes de equipamentos de redugBo atendendo As
Normas Tecnicas da Companhia de Servigos Urbanos, que preceituam suas
caracteristicas e os testes de quafidade e, quando cheias, devern ser
convenienternente fechadas em suas extremidades e transportiveis em uma
passagens ou corredor de 1,20 (urn metro e vinte centimetros) de largura.
Art. 1 - 0 acondicionamento em recipientes far-se-d de forma que os
residuos sejam mantidos em medida rasa, limitada a sua altura A borda do recipiente,
que deverA apresentar-se corn a tampa ajustada e sem nenhurn coroamento.
Art. 12 - SerGo considerados irregulares os recipientes que nHo
seguirem a padronizaflo, os que apresentarem mau estado de conservaHo e asseio
ou os qua M o permitirem a ajustagem da tampa.
Art. 13 - A Companhia de Servisos Urbanos de Natal podera, em casos
especiais e a seu exclusivo crithrio, exigir para o condicionamento de lixo comercial,
industrial e domiciliar, cawmbas metAlicas basculantes, com capacidade minima de
1.500 (hum mil e quinhentos) litros e maxima de 7.000 (sete mil) Iitros, as quais seEo
removidas por veiculos corn plio-guindaste.
Art. 14 - Somente s e permitido
~
o uso dos tipos e modelos de
contenedores e c a ~ a m
bas metdlicas basculantes aprovadas e registrados na
Companhia de Servigos Urbanos, em consonancia corn suas Normas Tknicas.
Art. 15 - 0 s Municipios podefio locar os contenedores e/ou capmbas
meMicas da Companhia de Servips Urbanos de Natal, segundo crithrios adotados
pelo b r g ~ aobsewadas
.
as condiwes de perfeita consewa@o, utilizaflo e asseio.
Art. 16 - 0 acondicionamento dos residuos especiais para fins de coleta
e transporte, S excess30 dos discriminados nos lncisos XV, XVI e XVII, do Art. 3",
desta Lei, sed determinado pela Companhia de Setviws Urbanos, em cada caso,
conforme a natureza dos residuos, volume e condiqties impostas aos sistemas de

colefa, transporte e disposiqBo fina I.
Art. 17 - 0 lixo domiciliar acondicionado na forrna deste Capitulo deverd
ser apresentado, pelo Municipe, a coleta regular corn observfincia das seguintes
determina~ees:
I - os sacos plAstiws e os fardos embalados de lixo compactado, os
recipientes e os contenedores devem apresentar-se convenientemente fechados ou
tampados e em petfeitas condifles de consewa@o e higiene.
II - apos a apresentaHo do lixo corretarnente acondicionado e concedido ao
Municipe de ate 01 (urn) hora ap6s a coleta para obrigatoriamente, recolher os
recipientes ou contenedores.
111 - quando a mleta regular do lixo domiciliar for realizado em horario noturno,
n8o sera permitida a exposieo do lixo corretamenfe acondicionado antes das 18:30
(dezoito horas e trinta rninutos), devendo os Municipes, obrigatoriamente, recolher
seus recipientes e contenedores at4 As 08:OO (oito) horas do dia seguinte.
Pardgrafo 1". - 0 s hordrios estabelecidos no inciso Ill do artigo poderao ser
modificados atravt5s de portaria, da Companhia de Servi~osUrbanos, fundamentada
na convenigncia pQblica,corn previa divulgago.
Parigrafo 2". - 0 s recipientes e contenedores que nao forem recolhidos dentro
dos prazos fixados no artigo, sera0 apreendidos pela Companhia de Serviqos
Urbanos, sem prejuizo de outras sanq8es cabiveis.

DA COLETA, DO TRANSPORTE E DA DISPOSIGAO FINAL DO LlXO
SEGAO I
DA COLETA E DO TRANSPORTE DO LlXO DOMiCILIAR

Art. 18 - 0 s sewips regulares de coleta e transporte de lixo domiciliar
processar-se-Ho nos honorArios e corn obsewhcia das detertninafles desta lei e das
e das Normas Tecnicas estabelecidas pela Companhia de Servi~osUrbanos.
Pahgrafo Onico - Entende-se por servigo regular de coleta de lixo domiciliar a
remoqao e o transporte, para os destinos apropriados, do conteljdo dos recipientes e
contenedores padronizados ou das prbprias embalagens, como as de tixo
acondicionado em sacos plasticos e dos fardos embalados de lixo cornpacto,
colocados pelos Municipes em locais preciamente deteminados, obedecendo o
hordrio estabelecido e os limites de peso elou de volume calculados na conformidade
da tabela 'Tipo de EdificaqAo - Produ@o didria de lixo", constante das Normas
TBcnicas da Companhia de Servigos Urbanos.
Art. 19 - Considerar-se-8 em condi~6esregulares, para fins de coleta e
transporte, o lixo domiciliar acondicionado na forma prescrita no Capitulo It deste
Regulamento.
Parigrafo Onico - os recipientes e contenedores que se apresentarern em
desacordo corn a padroniza~Boprevista no Capitulo II, desta Lei, sera0 recolhidos
juntamente corn o lixo e terao conveniente destino, no prazo e condiqbs
estabelecidas pela Companhia de Servi~osUrbanos.
Art. 20 - Nas edificaNes necessa tiamente providas de compactadores
s6 se&o recolhidos, pelo servi~oregular de coleta de lixo domiciliar, os fardos de lixo
compactados corretamente embalados.
Art. 21 - Nas edificafles hospitalares e conggneres, necessariamente
providas de incineradores, st5 sera0 recolhidos pelo senriw regular de coleta de lixo
domiciliar os residuos incinerados, inorganicos e incombustiveis corretamente
acondicionados.

Art. 22 - 0 lixo apresentado A coleta, constitui propriedade exclusiva da

Companhia de Servip Urbano.

SEGAO 1
I

DA COLETA E DO TRANSPORTE DE 11x0 P~BLICO
Art. 23 - A coleta e o transporte de lixo pljblico processar-se-30 de
mnformidade corn as normas e planos estabelecidos para as atividades regulares de
limpeza urbana, pela Companhia de Servigos Urbanos.

Art. 24 - A coleta e o transporte de residuos solidos especiais
processar-se-go de acordo corn as normas e planos estabelecidos pela Companhia de
Servi~osUrbanos e atendendo ao disposto no Capitulo IV, deste regulamento.

DA DISPOSIGAO FINAL DO LlXO
Art. 25 - A destina~aoe a disposiHo final do lixa domiciliar, do lixo
poblico e dos reslduos sdlidos especiais, somente podergo ser realizadas,
respectivamente, em locais e por mktodos aprovados pela Companhia de Serviqos
Urbanos.

DA COLETA, DO TRANSPORTE E DA DISPOSIGAO FINAL DE LlXO E
RES~DUOSS~LIDOSESPECIAIS REALIZADOS FOR PARTICULARES.
Art. 26 - A coleta, o transporte e a disposi~Bofinal do lixo domiciliar, de
lixo pdblico e de residuos solidos especiais, somente poderZio ser realizados por
particutares mediante previa e expressa autorizaeo da Companhia de Servips
Urbanos, que considerados o volume e a natureza dos mesmos, indicari, por escrito
ou atraves de divulga~80,os locais e metodos para sua disposiq80 final.
Parigrafo tfnico - A inobservincia do estipulado no artigo sujeitara o infrator
ou seu rnandante As sanfles previstas.
Art. 27 - NBo s e i permitido, em nenhuma hipbtese, a utilizacAo de
restos de alimentos e lavagem, provenientes de estabelecimentos hospitalares e
congeneres.
Pardgrafo h i c o - A inobsewancia do disposto no artigo sujeitard o fornecedor
dos detritos e o Municipe beneficiado as mesmas sanq8es previstas nesta Lei.
Art. 28 - A Cornpanhia de Servips Urbanos concede autorizaflo para
destinar restos de alimentos ou lavagem de cozinha para alimentaflo de animais,
somente se o fornecedor ou Municipe beneficiado se cornprometer a realizar
cozimento pkvio dos detritos, observando a condi~8ode nao acumula-la por period0
superior a 72 (setenta e duas) horas.

Art. 29 - 0 Transporte, em veiculo, de qualquer material a granel ou de
reslduos solidos que exalem odores desagradaveis, deve ser executado de forma a
nso provocar derramamentos nas vias ou logradouros phblicos e em condiees que
nao tragam inconvenientes B sa6de e ao bem-estar p6blico.
Paragrafo 1". -0s veiculos transportadores de material a granel, assim
considerados: terra, residuos de aterro el ou terraplanagem em geral, entulho de
construMes el ou demoliq6es, areia, cascalho, brita, agregados, escoria, serragems,
carvio, adubo, fertilizantes, composto orginico, cereais e similares, deverio:
I - ser dotados de coberturas ou sistemas de prote~iioque imgeqam o
derramamento dos residuos;
II - trafegar corn carga rasa, corn aItura limitada a borda da ca~ambado
veiculo sern qualquer coroamento e ter seu equipamento de rodagem limpo antes de
atingir a via pdblica.
Paragrafo 2". - Produtos pastosos e residuos solidos que exaiem odores
desagradaveis, como os pmvenientes de limpeza ou esvaziarnento de fossas ou
p o p s absorventes, restos de abatedouros, restos de matadouros, restos de
apugues, sebos, visceras e sirnilares, so podefio ser transportados em carrocerias
estanques.
Paragrafo 3". - Nos serviws de carga e descargas dos veiculos, os
responshveis tanto pelo senri~oquanto pela guarda dos produtos transportados,
observario aos incisos I, II e Ill deste paragrafo sob pena de incidirem ambas nas
mesmas sanfles previstas nesta Lei.
I - adotar precaufles na execuflo do serviw de forma a evitar prejulzos Sr
limpeza dos ralos, caixas receptoras de 4guas pluviais, passeios, vias e logradouros
pdblicos.
I1 - providenciar imediatamente a retirada dos passeios, vias e logradouros
phblicos, das cargas e produtos descarregados:
111 - providenciar a limpeza dos locais prSblicos utilizados recolhendo
convenientemente todos os residuos caidos.
Art. 30 - Serio obrigatoriamente incinerados em instalagbes do proprio
estabelecimento que os produzirem ou em incinerador central construido
especificamente para essa finalidade.
I - residuos sdlidos declaradarnente contaminados, considerados contagiosos
ou suspeitos de contarninaHo, provenientes de estabelecimentos hospitalares,
laboratories, farmacias, drogarias, clinicas, maternidades, ambulatorios, casas de
sairde, necroterios, pronto-socorro, sanitarios, consultorios e conggneres;
I1 - materiais bioldgicos, assim considerados: restos de tecidos orggnicos,
restos humanos ou animais, restos de laboratorios de anatises clinicas e de anatomia
patolbgica, animais de experimentaqao e outros materiais similares.
111 - os reslduas sdlidos provenientes de unidades medico-hospitalares, de
isolamento, de &reas infectadas ou corn pacientes portadores de mol4stias infectocontagiosas, inclusive restos de afirnentos, lavagem e o produto de varredura
resultante dessas areas.
IV - todos os residuos ou materias resultantes de tratamento ou processes
diagndstico que tenham entrado em contato direto corn pacientes, como agulhas,
seringas descartgveis, curatives, compressas e similares.
Art. 31 - Nao B permitida, em nenhuma hipdtese, a queima de lixo ao
ar livre.

CAP~TULOv
DA VARREDURA E DA CONSERVAGAO DA LIMPEZA URBANA

DA VARREDURA E DEMAIS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA

Art. 32. - A varredura e os dernais servi~osde lirnpeza urbana,
executados em passeios, vias logradouros pliblicos, processar-se-80 corn
obsenrfincias das determinafles desta Lei, das nomas e planos estabelecidos pela
Companhia de Senriqos Urbanos.

DAS OBRAS SERVICOS EMOLICAIS PUBLICOS E DAS CONSTRUC~ESE
DEMOLIG~ESDE IM~VEIS

Art. 33 - Todos os responshveis por obras ou servicps em passeios,
vias e logradouros publicos, que sejam entidades contratantes ou agentes executoras
sea0 obrigados a proteger esses locais mediante a retenqao dos materias de
construqBo, dos reslduos escavados e daqueles de outra qualquer natureza,
estocando-os convenientemente sem apresentar nenhum trasbordarnento.
Pardgrafo ?". - 0 s materiais e residuos de que trata o artigo sera0
acomodados e contidos por tapumes ou por sistema padronizado de contenflo, em
locais apropriados e em quantidades adequadas a uma imediata utilizaflo, devendo
os residuos excedentes serem removidos pelos responsaveis, por conta propria,
obedecidas as disposifles do artigo 29, desta Lei.
Pardgrafo 2". - Somente serA pemitida a permanencia dos materiais e
residuos estocados nos passeios quando, observado o disposto no parAgrafo
antecedente, seja resewada e mantida, rigorosamente limpa, desimpedida e
protegida, passagem de largura de 01 (urn) metro, destinada a pedestres.
Art. 34 - 0 s tapumes ou sistemas de contenGo nfio podergo em
nenhuma hipdtese, bloquear ou dificultar o curso natural das aguas pluviais, devendo
ser adotadas precauMes especiais a firn de que os residuos ou materiais neles
contidos n8o provoquem a obstru@o, diretamente ou atraves de enxurradas, dos ralos
e das caixas plSblicas receptoras de 6guas pluviais.
Art. 35 - Durante a execu@o de obras ou servigos nos passeios, vias e
logradouros pdblicos, deverd ser mantida pelos seus respons8veis, as suas expensas,
de forma constante e permanente a limpera das partes livres resewadas para tansito
de pedestres e veiculos, mediante o recolhimento de detritos, terra e po, sob pena de
aplicago, ao contratante ou agente executor, das mesmas sanfles previstas nesta
Lei.
Art. 36 - Nas construfies el ou demolifles de imoveis, nos desaterros
e terraplanagern em geral, nZio serA permitida a ocupa~3ode qualquer parte do
passeio, da via ou logradouro pljblico corn residuos, matkrias de constru@io e l ou
demoli@es, alem do alinhamento do tapume.
- 0 s materiais de constru@o, quando descarregados fora do
Pardgrafo lo.
tapume, devemo ser removidos dentro de 24 (vinte e quatro) horas para o interior da
obra e os reslduos inservlveis, para os locais de disposiHo final indicados pela
Companhia de Sewips Urbanos, sob pena de incidirem os contratantes ou agentes
executores nas sanfies previstas em lei.
Parigrafo 2". - S6 sera permitida preparar concreto e argarnassa nos passeios
i
de tabuados ou caixas apropriadas, observando-se o
publicos, mediante a uzilta@o
disposto no artigo 33 desta Lei.

Art. 37 - Concluidas as obras ou servigos em locais pdblicos, as

construg6es el ou dernoli@es de imdveis, os desaterros el ou terraplanagens em
geraf, os responsdveis deverao proceder imediatamente 9 remo@o de todo o material
remanescente, A varredura e IavaMo cuidados dos locais p0blicos atingidos,
observando-se as seguintes deteminams:
I - Todo o material que provocar levantamento de pd dew& ser umedecido
antes de sua remogo e transporte.
II - 0 transporb dos detriios se processari de conforrnidade corn as
disposi@es do art. 29, desta Lei e em nenhuma hipdtese poderfi prejudicar a limpeza
dos itiner6rios percorridos pelos veiculos, de origem at4 o ponto de destinaHo final,
ficando os responsaveis obrigados a recolher imediatamente todos os residuos caidos
nas pistas de rolamento ou depositados em locais imptdprios, independente de outras
san-s
aglicdveis.
Parhgrafo 1". - Constatado inobsewancia do disposto no artigo, o responsavel
serh notificado para proceder & limpeza dentro do prazo que Ihe for fixado.
Pa~grafo2
'
. - Esgotado o prazo previsto no pa~grafoantecedente, podera a
Companhia de Senri~osUrbanos, a seu critkrio exclusive, promover a execueo dos
servipos de limpeza e cobra& os preps pOblicos respectivos acrescidos da taxa de
administrago, independente da aplicago das san@es cabiveis.
Art. 38 - As sanq8es pela inobservgncia das determinagks prescritas nesta
sego se aplicario as pessoas fisicas ou juridicas, contratantes ou executores de
obras e s e r v i ~ sde
, constru@o e l ou demoligies, de desaterros e l ou terraplanagens
em geral.

SECAO III
DOS TERRENOS NAO EDlFlCADOS
Art. 39 - Todo propriet6rio de terreno nao edificado, corn frente para
vias e logradouros pdblicos, 4 obrigado:

I - a rnantg-lo capinado, drenado e em perfeito estado de limpeza;
II - a guardh-lo, fiscalizA-lo e evitar seja o mesmo usado como depbsito de lixo,
de detritos e residuos de qualquer natureza.
Paragrafo 1". - Constatada a inobservsncia do disposto no artigo, o proprietirio
seh notificado para proceder ao servi~ode limpeza dentro dos praros que forem
fixados.
Pa~grafo2". - Esgotados os prazos previstos no parAgrafo antecedente
poderd a Companhia de Servips Urbanos, a seu criterio, promover a execuq8o dos
servipos de limpeza e cobrar os preps phblicos respectivos acrescidos pela taxa da
administra~ao,independente da aplicago das sang6es cabiveis.
Padgrafo 3". - 0 produto de limpeza de terrenos nHo edificados deverA ser
removido e transportado imediatamente para os locais de disposiq6es indicados pela
Companhia de Serviws Urbanos, sendo vedada sua queima no local.

SEGAO n
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Art. 40 - Todos os estabelecimentos comerciais deverio dispor,
internamente, para uso pQblico, de recipiente para recolhimento de detritos de lixo
leve, em quantidade adequada e instalados em locais visiveis.

Art. 41 - 0 produto da varredura das areas internas e externas dos
estabelecimentos comerciais deverA ser recolhido e acondicionado em sacos pldsticos
ou recipientes padronizados, para fins de coleta e transporte, sendo expressamente
vedado encaminhblo e deposith-lo nos passeios, sarjetas, ralos, caixas po blicas
receptoras de aguas pluviais, leitos das vias dos Iogradouros poblicos, em terrenos
nao edificados, pontos de confinamento e contenedores de lixo phblico de uso da
Companhia de Servi~osUrbanos.
Art. 42 - 0 s restaurantes, lanchonetes, casas de sucos, sorveterias,
cafes, padarias, superrnercados e estabelecimentos congheres sio obrigados a
manter permanenternente limpas, atraves de recolhimento dos residuos e embalagens
descartadas, as Areas fronteiras e adjacentes ao respectivo estabelecimento de mod0
a nao prejudicar a limpeza urbana.
Art. 43 - vedado l a n p r nas vias poblicas: papel picado, confete,
serpentina, serragem ou similares oriundos dos estabelecimentos comerciais em geral.
DAS FEIRAS-LIVRES DOS VENDEDORES AMBULANTES

Art. 44 - Nas feiras-livres instaladas nas vias e logradouros pr5blicos os
feirantes s i o obrigados a manter vanidas as areas de localiza@o de suas barracas e
as areas de circula~ioadjacentes, inclusive as faixas limitadas corn alinhamento dos
imoveis ou muros divisorios.
Art. 45 - lmediatamente apds o encerramento de suas atividades
di8rias, os feirantes proceder80
varredura de suas Areas, recolhendo e
acondicionado, corretamente, em sacos plAsticos, o produto da varredura, os residuos
e detritos de qualquer natureza, para fins de coleta e transporte da Companhia de
Serviqos Urbanos.
Pardgrafo Onico - 0 s Serviqos de Limpera previstos neste artigo podeao ser
executados pela Companhia de Servi~osUrbanos, a seu criteria exclusivo, cobrado o
preqo pOblico do servigo respectivo, de todos os feirantes.
Art. 46 - 0 s feirantes deveHo manter individualmente, em suas
barracas, urn lugar visivel e para uso pijblico, sacos plasticos ou recipientes
padronizados para recolhimento de detritos, lixo leve e rejd~aes.
Art. 47 - Nas feiras de arte e artesanato ficam os expositores obrigados
ao pagamento do prew pliblico anual de servi~osprestados pela Companhia de
Servi~osUrbanos, para conservaGBo da limpeza das Areas pljblicas de reaIizaMo das
rnesmas, sendo o pagamento do p r e p plibliw respectivo recolhido a Tesouraria da
Cornpanhia de Serviws Urbanos, imediatarnente ap6s a liberaqio das licenps para o
exercicio do comercio eventual.
Art. 48 - 0 s vendedores ambulantes, quando estacionados nos
passeios, vias e logradouros, devergo rnanter permanentemente, limpas e varridas, as
Areas de localiza@o de seus veiculos au carrinhos e as &reas de circulaq3o
adjacentes sujeitas a serem prejudicadas em sua limpeza urbana, acondicionado,
corretarnente, em sacos plasticos, residuos e detritos, para fins de coleta e transporte
a cargo da Cornpanhia de Senrips Urbanos.
Art. 49 - os vendedores ambulantes dever3o rnanter em seus veiculos
ou carinhos, externamente, em lugares visiveis e para uso pliblico, sacos plhsticos ou
recipientes padronizados para o recolhimento de detritos e lixo leve.

DOS ATOS LESWOS A LIMPEZA URBANA
Art. 50 - Constituem atos lesivos ii consetva@o de limpeza urbana:

I - depositar, lanpr ou atirar nos passeios, vias e logradouros poblicos, praps,

jardins, escadarias, canteiros centrais, passagens, toneis, viadutos, canais, pontes,
lagos, lagoas, rios, cbrregos, depresfies, quaisquer areas plSblicas ou terrenos n8o
edificados de propriedade poblica ou privada, bem assim em pontos de confinamento
ou contenedores de lixo pllblico de uso exclusive da Companhia de Servips Urbanos.
a) papeis, involucres, ciscos, lixo p6blico de qualquer natureza, confetes e
serpentinas, ressalvada quando aos dois ultimos a sua utilizagio em dias de
comemorafles especiais.
b) lixo domiciliar e residuos s6lidos especiais.
II - distribuir manualmente ou lanpr de aeronaves, veiculos, edificios ou de
qualquer outra forma, nos passeios, vias, logradouros pljblicos, edificios cornerciais e
similares, pap&, volantes, panfletos, comunicados, avisos, anhncios, redames e
impressos de qualquer natureza.
Ill - afixar publicidade ou propaganda de qualquer natureza divulgada em
tecido, pl8sticoI papel ou similares: em postes, 8nrores de areas plSblicas, protepo de
Wore, esGtuas, monumentos, obelisms, placas indicativas, abrigos de pedestres,
caixas de correio, de telefone, de alarme de incGndio, bancas de jornais e revistas,
cestas pQblicasde lixo leve, grades, parapeitos, viadutos, theis, canais, hidratantes,
pontes, guias de calgarnento, passeios, leitos da vias e Iogradouros publicos, muros,
tapumes ou outros locais, rnesmo quando propriedade de pessoas ou entidades direta
ou indiretamente favorecidas pela publicidade ou propaganda, exceto as autorizadas
pelas lei e regulamentos vigentes;
IV - deteminar 6leo gordura, graxa, tinta, combustlveis, liquidos de tinturaria,
nata de cal, cimento e similares nos passeios e no leito das vias e logradouros
piiblicos;
V - prejudicar a limpeza urbana atraves de reparo ou manutens& de veiculos
el ou equipamentos;
VI - encaminhar as residuos provenientes de varredura e lavagem de
edificafles, descarregar ou vazar aguas setvidas de qualquer natureza em passeios,
vias e logradouros poblicos ou em qualquer Area pobfica.
VII - obstruir, corn material ou reslduos de qualquer natureza, as caixas
receptoras, sarjetas, valas ou outras passagens de hguas pluviais, bem como reduzir
sua vazfio por rneio de tubulag6es, pontilh6es dispositivos;
Vlll - praticar qualquer ato que perturbe, prejudique ou impep a execugo da
varredura ou de outros servips de limpera urbana.
Pardgrafo h i m - A inobsenrilncia do dispositivo nos incisos deste artigo
sujeitah o infrator ou seu rnandante As sanfles previstas, ficando ainda dos incisos II
e Ill sujeito apreensao sumdn'a do material.

DAS EDIFICAC~ES

Art. 51 - A s edificaqBes corn 02 (dois) ou mais pavimentos e mais de
uma unidade ocupacional, cuja produMo diaria de lixo exceda 1.000 (urn mil ) litros,
deveeo utilizar processes de coleta interna que conduzam o lixo domiciliar at8
compactadores, atraves de instala@o coletora, convenientemente disposta,
perfeitamente vedada, corn bocas de carregamento em todos os pavirnentos e
dotados de dispositivos para limpera.
Paragrafo Onico - Ficam exciuidos da exiggncia do artigo os estabelecimentos
hospitalares e congBneres, as edificafles cuja produ~8odiaria de lixo seja inferior a
1.000 (hum mil) litros, as edificaqbes domiciliares componentes de uma rjnica unidade
ocupacional corn mais de urn pavirnento e os edificios de dois pavimentos cujas
unidades ocupacionais tenham entradas independentes.

Art. 52 - 0 s processos de coleta de lixo domiciliar em edificafles
autorizados pela Companhia de Servigos Urbanos, sao:
I - coleta por tub0 de queda livre ate cornpactadores;
II - coleta por sistema de transporte pneum8tico;
111 - coleta manual, quando o lixo estiver acondicionado em embalagens
autorizadas pela Cornpanhia de Servigos Urbanos.
ParAgrafo lo- Outros quaisquer podeeo vir a ser utilizados, desde que
aprovados, previamente pela Companhia de Servi~osUrbanos.
Parigrafo 2" - Nas hipbteses configuradas nos incisos I e II do artigo, deverao
ser instalados, no final dos tubos ou do sistema de acondicionamento de lixo,
conforme previsto nesta Lei, sendo absolutamente vedado o dep6sito de lixo a granel.
Paragrafo 3" - 0 s processos de coleta de lixo, de que trata o artigo, serio
complementados por equipamentos de lirnpeza e levagem interior do tub0 de queda,
do deposit0 e dos equipamentos de reduMo.
Pardgrafo 4" - As instalaNes coletoras, os depositos e os equipamentos de
redu@o de lixo deveao situar-se em locais desimpedidos, de fhcil acesso e
apresentar capacidade de detalhes construtivos, atendendo &s Normas Tecnicas da
Companhia de Servi~osUrbanos.
Pardgrafo 5" Para os efeitos desta Lei, classificam-se como equipamentos de
reduflo: os compactadores e os incineradores.
Art. 53 - 0 volume ou peso do lixo produzido em cada 24 (vinte e
quatro) horas, deveri ser cafculado de acordo corn a tabefa "Tipo de Constru~ioProdu@o diaria de lixo"", constantes das Normas Tecnicas da Companhia de Servi~os
Urbanos de Natal.
Art. 54 - Seeo, obrigatoriarnente, providas de equipamentos de
compactaHo as edificafies cuja produg0 dieria de lixo for igual ou superior a 1.000
(urn mil) litros, na forma do artigo antecedente.
Art. 55 - proibida a instalaqio de incinerador dorniciliar, exce~Bopara
os casos previstos no Capitulo VI I desta Lei.
Art. 56 - A Companhia de Servi~osUrbanos poderi determinar,
estipulando prazo, a obrigaGo ou proibieo de instalaMo de determinados process0
ou tip0 de equipamento de redu@o de lixo.
Art. 57 - 0 s fabricantes, os instaladores e os consewadores de
equipamentos de coleta interna e de redusgo de lixo, deveeo ser cadastrados e ter
seus tipos de produtos aprovados 0 registrados na Companhia de Sewips Urbanos.
Art. 58 - 0 cadastramento das firmas e o registro de seus tipos de
produtos, na Companhia de Servi~osUrbanos, seri feito mediante o cumprimento do
disposto na "Norma Tecnica para cadastramento de firmas e registro de produtos" da
Cornpanhia de Servi~osUrbanos.
ParAgrafo lo
- 0 cadastramento terh validade de 01 (urn) ano; findo o qua1 a
fima interessada deverA renova-lo dentro de 30 (trinta) dias, sem o que terA
cancelado o seu cadastramento.
Art. 59 - Somente serd permitida a instala~iio,no Municipio de Natal, de
equipamentos de ooleta interna e de reduflo de lixo registrado na Companhia de
Serviws Urbanos.
Art. 60 - Na analise para aprova~aode projetos de edificafles deverd
ser observado pelo 6rg8o Municipal cornpetente, o atendimento das determina~bes
deste Capitulo e das Nonnas Tdcnicas da Companhia de Servigos Urbanos.
Art. 61 - A concessao de licenqa para funcionamento de equiparnento
de coleta interna e de redu@o de lixo em edificafles ficara na dependencia da
inspeeo t4cnica efetuada pela Companhia de Servi~osUrbanos, que cornprovarh o
cumprimento das exigencias feitas por esta Lei e pelas Nomas Thcnicas.
Art. 62 - 0 pedido obrigatdrio de licenciamento de qualquer obra ou
serviw de reforma de equiparnento de coleta interna e de redu@o de lixo, feito junto

-

Companhia de Serviws Urbanos, s4 serA deferido se o interessado comprovar a
contrataflo de firma cadastrada conforme aas exigencias desta Lei.
Art. 63 - 0 s equipamentos de coleta e de redu@o de lixo em
edificaMes poderao ser interditados pela Companhia de Sewi~osUrbanos, desde que
n3o atenda reciprocamente Bs suas finalidades ou prejudiquem a limpeza e a higiene
ambientes.
ParAgrafo onico -0corrido a hipotes~do artigo, o sfndico e o Munlcipe
responsavel pela adrninistraflo do imdvet seri notificado para o fim de, no pram de
30 (trinta) dias providenciar os consertos ou reparos necess8riosjsob pena de incorret
nas mesmas san@es previstas nesta Lei.
Art. 64 - Todos os processes de co leta de lixo em ediflca@es, deverA
atender is Normas Tecnicas da Companhia de Serviqos Urbanos e As determina-s
desta Lei.
CAP~TULOVII

DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGENERES

Art. 65 - Nos hospitais, casas de sahde, pronto-socorros, arnbulatorios,
centros de sairde, sanatdrios, necrot&ios, clinicas, laboratdrios e estabelecimentos
conggnefes B obrigatdrio o uso de incineradores de lixo, fabricados, instalados e
operados em conson3ncia corn as Normas Tkcnicas da Companhia de Servigos
Urbanos e dotados de capacidade de absorflo total dos residuos groduridos.
Paragrafo 1" - A Companhia de Servips Urbanos, dependendo das
caracteristims do estabelecimento definidas em relatbrio de inspeHo, apresentado
por Comiss30 Especial, podera isenti-lo, total ou parcialmente da obrigaqao de que
trata o artigo anterior, indicando, em cada caso, s solu~besque dever3o set adotadas.
Paragrafo 2" - A ComissSo Especial referida no pa~grafoanterior sera
constituida, em Portaria da Companhia de Senrips Urbanos, por 03 (tres)
profissionais de nlvel superior, sendo pelo menos urn deles especialista em
Engenharia Sanitdria.

DOS SERVISOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA
Art. 66 - Consideram-se servi~osextraordinarios de limpeza urbana,
para os fins Regulamento, aqueles que n3o constituindo atribui~6esespecifica da
Companhia de Serviqos Urbanos, podemo ser prestados facultativamente peta
mesma, a seu exclusivo critkrio, dentro de suas possibilidades e sem prejuizo de suas
atribui~iesespeclficas, mediante:
I - solicita~Bo expressa dos Municipes ou nos casos previstos neste
Regulamento;
II - Cobranp dos preGos ptiblicos de serviws extraordin8rios.
Art. 67 - N80 seEo objetos dos serviws extraordinarios de que trata
este capitulo;
1 - todos os residuos solidos discriminados no artigo 30, capitulo IV, deste
Regulamento;
II - os residues sdlidos poluentes, corrosivos e resfduos qufmicos em geral;
111 - os residuos s6lidos materiais belicos, explosivos e inflatnaveis;
IV - os residuos solidos nucleares el ou radioativos.
- 0 s residuos referidos no inciso I do artigo sera0
Paragrafo lo.
obrigatoriarnente incinerados nos phprios estabelecimentos que os produzirem - ou
em incinerador central construidos especialmente para esses fins e os rnencionados

nos incisos 11, III e IV ser3o colebdos e tratados pela prdpria fonte produtora.
Pardgrafo 2". - Na hip6tese da incineraeo dos residuos processar-se em
incinerador central, poderfi a Companhia de Servips Urbanos, adotar sistema
obrigathrio de coleta especial, mediante a cobran~ado prew pdblico do servi~o
respective.
Paragrafo 3". - Sendo o lncinerador Central de propriedade pQblica,todos os
residuos ou materiais a ele encaminhados estario sujeitos ao pagamento do prew
pljblico para incineraqio.

Art. 68 - A fiscaliza~8odo cumprimento das prescriqoes desta Lei, serA
exercida por servidores de autarguia, investidos em funwes de nomenclatura
correspondente a sua atividade especifica, classificados no org%o competent0 da
Companhia de Serviqos Urbanos, de cuja chefia imediata sera0 os agentes
respectivos.
ParAgrafo h i c o - A Companhia de Serviws Urbanos, poderA firmar convgnios
corn outros 6rgGos visando a melhor eficacia na fiscalizaHo.
CAP~TULOx

DAS INFRAC~ESE DAS PENAUDADES

-

Art. 69. A sanq90 das disposifles da presente Lei tornar-se8 efetiva
por meio de:
I - advertgncia;
II - multa;
Ill - interdig0 de equipamentos de coleta interna e de redugo de lixo;
IV - suspensiio ou cancelamento de registro de fabricantes instalados e
conservadores de equipamentos de coleta e reduGo de lixo.
Paragrafo h i c o - Quando o infrator praticar, simultaneamente, 02 (duas) ou
mais infraqbes set-lhe-30 aplicadas cumulativamente as penalidades a ele cominadas.
Art. 70 -A advertencia sera aplicada:
I - verbalmente, pelo agente da fiscaliza@o da Companhia de Servi~os
Urbanos, quando, em face das circunst8ncias, entender involuntdria e sem gravidade
a infra@o;
I1 - por escrito, quando, sendo primerio o infrator, entender o agente da
fiscalizaqBo transfomar, em advertencia, a multa prevista para a infra~io.
ParAgrafo Onico - A advertencia verbal s e h obrigatoriamente comunicada,
por escrito, a chefia dos brgios da Companhia de Serviws urbanos.
Art. 71 -As multas previstas nesta Lei esao estipuladas em mdltiplos e
sub-ml5ltiplos da Unidade de Valor Fiscal da Prefeitura Municipal do Natal,
Art. 72 - As multas serso aplicadas em dobro quando houver
reincidencia da mesma infra@o do prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 73 - 0 pagamento da multa nao exonera o infrator do cumprimento
das disposifles desta Lei.
Art. 74 - Quando aplicada a pena de multa, o infrator deverA recolh&la
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificaeo, a Tesouraria da
Companhia de Serviqos Urbanos ou a estabelecimento bancario pela mesma indicado.

PaGgrafo lo.
- A notificaMo seri feita pela fiscalizaflo da Companhia de
Sewi~osUrbanos diretarnente ao infrator ou rnediante registro postal corn Aviso de
Recebimento e, quando se tratar de pessoa juridica, na pessoa atrav&s de sua
representante legal observados os preceitos da Lei.
Parhgrafo 2". Na hipdtese de nao ser encontrado o infrator ou estiver em
lugar incerto e nSo sabido, a notiica@o se fa& por editar, com prazo de 15 (quinze)
dias a partir de sua publica680.
Pardgrafo 3". - 0 nZlo recolhimento da multa dentro do prazo neste artigo
implicard na sua inscrigo para cobranp judicial na forma prevista na legislago
vigente.
Art. 75. - A interdi@o de equiparnentos de coleta interna e de reduggo
de lixo verificar-se-d, sem prejuizo das demais san~8escabiveis, quando nao forem
preenchidos, quanto
fabricaao, instala@o e funcionamento, os requisitos
estabelecidos nesta Lei, Nas T4cnicas da Companhia de Sewiqos Urbanos ou se
apresentarem prejudiciais A limpeza e A higiene ambientais.
Pat4grafo h i m Da interdi~aolavrar-se-d o competente auto, em que
ss consignard ao infrator prazo conveniente para providenciar as obras ou servi~osde
reformar necessArios.
Art. 76 - A suspensHo ternpodria ou cancelamento do registro em
cadastro da Companhia de Servigos Urbanos pertinentes a fabricantes, instaladores e
conservadores de equipamentos de coleta interna e de redu@o de lixo, veriificar-se-A,
sem prejuizo de outras san-s
cabiveis, quando n i o forem obedecidas as
determinaqbes estabelecidas desta Lei nas Normas Tkcnicas para cadastramento de
firmas e registro de produtos.
Art. 77 - Responds peta infra@o quem, de qualquer modo cometer ou
concorrer para sua prdtica ou dela se beneficiar.
Art. 78 - 0s infratoms As disposiq6es desta Lei, serio punidos corn
multa constantes da tabela aprovada peIo Conselho Municipal de Limpeza Urbana,
que constitui parte integrante do mesmo.

-

-

DOS RECURSOS
Art. 79 - Das multas impostas cabera recurso para a Companhia de
Servi~osUrbanos.
Art. 80 - 0 recurso sera impost0 mediante peti@o, protocolada na
Companhia de Serviws Urbanos, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicaHo
da decisso, nb drgao de divulgaqSo oficial, ou do conhecimento, por qualquer modo,
pelo infrator.
Pardgrafo t ",- 0 recurso nao tera efeito suspensivo e somente se& admitido,
feita a prova, no praro de interposiHo, de propdsito no valor correspondente h multa
aplicada.

DAS DISPOSIGOES FlNAlS E TRANSIT~RIAS
Art. 81 - 0 s animais domesticos de grande porte, exceto caninos,
abandonados nas vias e logradouros pdblicos serso apreendidos e recolhidos, para
recintos prdprios, pelo drgao competente da Companhia de Servi~osUrbanos,
enquanto permanecer na sua estrutura administrativa o Setor de Apreensao de
Animais.

-

Art. 82
0 s animais apreendidos st5 poderao ser restituidos apds o
pagamento da multa a que seu proprietdria estiver sujeito acrescida da importancia
estabelecida para as didtias relativas aos dias de permanencia dos mesmos em
recintos da Companhia de Servips Urbanos.
Art. 83 - Se o autuado 1180 comprovar o preenchimento das exighcias
legais para Iibera~Bodo(s) animal(is), no prazo de 10 (dez)dias, a contar da data da
apreeneo, sera0 os mesmos levados a hasta pfiblicas.
Pardgrafo 1". - facultativo A Companhia de Serviqos Urbanos, providenciar o
destino que julgar conveniente para os animais apreendidos, quando nao ocorrer
licitante, ou as ofertas na hasta pdblica nao cobrirem as despesas relativas
realizadas.
Padgrafo 2". - Apurando-se na Rasta p~blica, impowncia superior A
estabelecida para as multas devidas e despesas relativas, sera o autuado notificado,
no prazo de 05 (cinco) dias, para receber o excedente,
Pahgrafo 3".- Decorrido o prazo de prescrigo previsto no Cddigo Civil, o
saldo s e convertido
~
em renda eventual.
Art. 84. - 0 s valores constantes da tabela de multa da presente Lei
sornente poderao ser aiterados mediante Lei.
Art. 85 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas
as disposi~6esem contrario.

Palacio Felipe Camarao, em Natal, 30 de abril de 1996.

ALDO DA FONS~CAT I N ~ C OFlLHO
PREFEITO

LE1 NP 5.248, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000'~.
Disp6e sobre a criaqfio do Prograrna "Nossa Casane a isenfio dos
tributos que especffica.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL.
Fa~o
saber que a CBmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. 12 Fica criado o Programa 'Nossa Casa" corn o intuit0 de promover a regularizaeo
fundihria de habita~6esda popula@io de baixa renda, atraves da concessao de beneficios de que
trata esta Lei, bem como pela realizaflo de convenios com 6rgBos plSblicos visando a presta@o
de assessotia t4cnica .
Art. P - Ficam isentos do pagamento de taxas de alvads e de aprova~80de projetos, os
propriearios de imdveis que aderirem ao Programa ds ENGENHARIA E ARQUITETURA
POBLICA NOSSA CASA, nos seguintes termos:
I- edificaflo at6 50,OO m - isentos de taxas;
I1 irn6veis corn areas superior a 50,00 m2 e inferior a 120,OO m2 reduG8o das taxas em
50% (cinqtjenta porcento).
ParAgrafo Onico As isen@es aqui previstas tedo sua concessao condicionada ao
atendimento do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 04 de rnaio de 2000,.
Art. S 0 s interessados aos beneficios de que trata esta Lei, deverao ter projeto de
constru@o, reforma ou ampliaMo aprovados pelo Municipio de Natal e atender aos seguintes
requisitos.
I- possuir renda familiar de at8 03 ( t f i s ) salaries mtnirnos;
I1- nao possuir habitaqao prdpria;
111 ser propriet8ri0, prornitente cumprador, de terreno urbano.
Art. 4 No ato de adesgo ao Programa, o interessado que atender aos requisitos acima,
comprometer-se4 a obedecer as prescriq6es dos projetos aprovados, bem como a acatar todas
as orientaNes tecnicas expedidas pelo responsavel da obra.
Art. C A verificaflo de ausencia de uma das wndiqdes estabelecidas no art. Y ou do
descumprimento do cornpromisso de que dispae o art. @ , desta Lei, acmetar6 a excluJo do
interessado do Programa de que trata esta Lei.
Art. C O Poder Executive deverA regulamentar a presente Lei no pram de 90 (noventa)
dias.
Art. P - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag80, revogadas as disposi@es em
contrdrio.

-

-

-

-

-

-

-

-

Palacio Felipe Carnarao, em Natal, 28 de dezernbro de 2000.

LEI Nc 3.703. DE 27 OE JUNHO DE 1 9 8 ~ ' ~ .
Estabelece a obrigatoriedade de lmplanta@o de Obra de Arte nas
Edifica@es que especifica.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
F a p saber que a CArnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 19 - T d a edificaflo Arquitetfinica em locais destinados a utilizaqgo poblica, corn Area
superior a 1.000 m2 (mil metros quadrados), doravante wnstruido no rnunicipio de Natal, deverd
conter em tugar de destaque e de acil percep@o visual, uma Obra de Arte de autor potiguar ou
n80, po&m radicado nesta capital norteriograndense e devidamente cadastrado no setor de Artes
PIAsticas da Secretaria Municipal de Cultura.
Paragrab h i c o - Cornpreende-se nos termos deste artigo como EdificaMo
Arquitethica, todas as constru$bes imobilifirias de origem privada ou nEio corn fins de uso
coletivo, a saber:
I- edificios residenciais ou comerciais;
II Casas de EspetBculos;
111 - Hospitais, Casas de Saade ou similares;
IV - estabelecimentos bandrios e instituiqbs de crhditos;
V - estabelecimentos de ensino pQblicoou privados;
VI clubs, associaq0es recreativas, hotdis, moteis e pousadas;
VII restaurantes;
Vlll - presfdios e similares;
IX - gindsios poli-esportivos e esadios de futeboi;
X - logradouros prjbliws.

-

-

-

Art. 2 Para efeitos desta Lei, entende-se por Obra de M e , toda e qualquer criaMo
arttstica em escukuras, pinturas em painkis murais ou outro relevo escult6ri0, compativel e
harmbnicxl corn o Projeto arquitetdnico principal, devendo para este fim, ser ouvido o Arquiteto
responsavel.
Art. P A obra de Arte que integrara a edifica@o, nao podera ser executada corn material
de fAcit perecibilidade, nem sob qualquer pretexto, ser retirada do locat onde for construida, salvo
por autorira~iioexpressa de seu autor.
Art. O - A Obra de Arte de que trata esta Lei, deverA ser inicialmente apresentada aos
interessados sob a forma de Projeto, em teor original, devidamente assinada por seu autor, nao se
admitindo em nenhuma hipbtese, constituir-se por meio de copia, replica ou modelo que enseje
reproduHo de outra obra artistica jA existente.
Paragrafo Qnico- 0 Projeto de obra de Arte obedecerA aos seguintes crit6rios:
I Desenho em 03 (tr&s) vias cdpias heliograficas ou xerox, na escala de 1:I0 ou 1:20corn
vista frontal e vista lateral nos projetos de escultura;
II Desenho corn vista apenas frontal nos projetos de mural em pintura, ou relevo
escultbrio, sendo o primein, apresentado as tonalidades oolorida.
Art. 9 - A concessao de 'HABITE-SE" somente se efetivarA atravbs do drgao municipal
cornpetente, ap6s a wnclusao da Obra de Arte e sua instalaHo ddnitiva no local previamente
determinado na planta baixa do projeto arquitettinico da edificap80.

-

-

58 Publicada no DOE de 26/06/88.

-

Art. W Fica o Poder Executive Municipal, autorizado a regulamentar a materia de que
trata esta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua vigencia.
Art. 7 g Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaMo, revwadas as disposiMes em
conthrio.
Paldcio Felipe C a m a ~ oem
, Natal, 27 de junho de t 988.

Garibaldi Alves Filho

Clhudio Jose Freire Emerenciano

LEI COMPLEMENTAR No079 DE 04 DE JANEIRO DE 2007
DispBe sobre a Operaqao Urbana Ribeira, concede iseng80 e
redu~aode tributos municipais e da outras providBncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL
F a ~ saber
o
que a CBrnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Comptementar:

-

Art. lo Fica aprovada a Operafio Urbana Ribeira, cornpreendendo urn conjunto
integrado de intervenMes coordenadas pelo Municfpio, atraves da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanism0 - SEMURB, corn a participaflo do Poder Poblico, nos nfveis, federal,
estadual e municipal, dos proprietdrios, moradores, usuArios permanentes e investidores privados,
visando A recupera~goe revitalizaHo da Area do bairro da Ribeira, bem como determinadas
transforma@es urban~sticas,corn utiliraeo de recursos poblims e privados.

-

Art. 20 A OperaHo Urbana Ribeira tern como objetivos a prorno@io
do desenvolvirnento
urbano, a rnelhoria da qualidade de vida dos moradores e usuArios, o incentivo ao uso residencisl,
mrnercial e de servi~os,&s atividades turlsticas, culturais e artisticas, a valoriza@o do patrimbnio
histbrico, artistico, cultural, aquifetgnico e urbanistico, mediante a melhoria da infra-estrutura local
e da qualidade arnbiental do bairro.

-

Art. 3 O A drea objeto de interven@o da OperaHa Urbana Ribeira B a delirnitada pelo
perimetro assinalado em planta (Anexo 31, cornposto pelas Av. do Contorno, Rua Juvino Barreto,
R. Princesa Isabel, R. do Saneamento, R. Gustavo Cordeiro de Farias, R. Felinto Elisio, R. Silva
Jardim, Av. Duqus de Caxias, Av. Januario Cicco, R. Sao Joio, Canto do Mangue e o Rio Potengi.

-

Art. 4 O Sao objetivos especificos da Area de IntervenHo da Opera@o Urbana Ribeira:
I normatizar e incentivar o melhor aproveitamento dos imbveis, em especial dos nao mnstruidos
ou subutilizados;
II incentivar a recupera~Boe preserva~Bodo patrimbnio hisurico, artistico, arquitetanico e
arnbiental urbano;
111 ampliar e articular os espaws de uso pdblico, em particular os arborizados e destinados &
circula@o e bem-estar dos pedestres;
IV iniciar urn processo mais amplo de melhoria da qualidade de vida e condi~besurbanas da
area, inclusive dos moradores de fiabitafles de interesse social;
V fornecer diretrizes urbanlsticas para a ocupaHo futura, considerando as especificidades da
area, em nivel quantitative, otimizando o aproveitamento da infra-estrutura, s em nivel qualitativo,
garantindo a qualidade dos espaqos de viv6ncia publica.
Art. 5 O A Area de Intervenqao da Operaeo Urbana Ribeira tern como diretrizes
urbanisticas:
I - a revisao do Plano Viario para a area de mod0 a agilizar o fluxo de velculos e disciplinar as
areas de estacionamento;
II o incentivo A diversificaflo dos diferentes usos do solo na area, priorizando os usos
residential, institutional, turfstico, cultural, de lazer e a cria~gode areas de estacionamento;
111 - a valorizaMo dos espaQosde uso exclusive dos pedestres;
IV a restri@o e a disciplina do transporte individual e a maior eficiencia do transporte coletivo,
corn a interiigaHo dos sistemas de Bnibus, trens urbanos e transportes fluviais ou maritimos;
V a utilizaqio de instrumentos legais que propiciem obras de conservaMo e restauro dos
ediflcios ou conjuntos de interesse histbrico arquitethnim, bem mmo logradouros pQblicose Areas
de interesse ambiental;
VI o incentivo A arborizaHo e manutenHo das Areas poblicas n8o ocupadas.

-

-

-

-

-

-

Art. 6 O A Area de IntenrenHo da OperaMo Urbana Ribeira de que disp6e o art. 3 O desta Lei serd
dividida em t&s Areas:
I Area 1 Area de RecuperaMo Histdrica, entendida esta como sendo o setor do bairn da
Ribeira que guarda sitios e edificaMes de impomncia cultural, histdrica e arquitet6nica, que, em

-

-

-

parte, esta coberto pela Zona Especial de PreservaMo Histdrica ZEPH, definida na Lei 3.942, de
9 de julho de 1990;
II Area 2 Area de RenovaMo Urbana, entendida esta como sendo o setor do bairn, da Ribeira
que reune condiNes de maior adensamento e consequente otirniza@o da infra-estnrtura
existente no bairro.
4 loA Area I Area de Recuperaeo Histdrica ARH, B a delimitada pelo perimetro assinalado
em planta (Anexo 3), compost0 pelas Av. do Contorno, R. Junqueira Aires, R. Henrique
Castriciano, PC. Augusto Severo, Tv. Maestro Cicco, Av. Rio Branco, R. Sachet, Av. Duque de
Caxias, Pq. Jose da Penha, Av. Duque de Caxias, Av. Janudrio Cicco, R. Sao Joao, Canto do
Mangue e o Rio Potengi, corn indices e prescriMes urbanisticas definidos no Quadm de
Prescri@es Urbanisticas (Anexo 2).
5 20 A Area 2 Area de Renova~soUrbana ARU, B a delirnitada pelo pertmetro assinalado em
planta (Anexo 3), composto pelas R. Juvino Barreto, R. Princesa tsabel, R. do Saneamento, R.
Gustavo Cordeim de Farias, R. Felinto Elisio, R. Silva Jardim, Av. Duque de Caxias, Pq. Jose da
Penha, Av. Duque de Caxias, R. Sachet, Av. Rio Branco, Tv. Maestro C i m , Pq. Augusto Severo,
R. Henrique Castriciano, R. Junqueira Aires, R. Juvino Barreto, corn fndices e prescri@es
urbanisticas definidos no Quadro de PrescripBes Urbanisticas (Anexo 2).
$ 3 O A Area 3 Area AdensBvel
se encontra assinalada em planta (Anexo 31, n8o
compreendida pel0 perlrnetro descrito no art. 3 O , que se submete aos indices e prescriqhs
estabelecidos no Plano Diretor de Natal - PDN, para o bairro.
4O
0 s ediflcios isolados, ou em conjunto, de interesse social, histbrim ou aquitet&nico, bem
como os sitios arqueolbgicos lmlirados nos bairros de Santos Reis, Rocas e Cidade Alta, podem
requerer os beneficios desta Lei, mediante parecer favohvel do 6rgao municipal de planejamento
urbano e meio ambiente, atendendo ao interesse pPblioo que possam ter e, ainda, que
mantenham rela@o corn a recuperaMo e renovaHo urbana da Ribeira.
Q 9 Para os fins dos incentives fiscais, o $ 4 O deste artigo quando aplidvel a im6veis fora da
drea compreendida pela Area de IntervenqSo da OperaMo Urbana Ribeira n8o alcanp a redugo
de aliquota do lmposto Sobre Serviw de que trata o inciso II do artigo 19 e o artigo 22.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 7 As obras a serem realizadas na Area de IntervenHo da Opera@o Urbana Ribeira
obedeceio as prescriqbs urbanisticas contidas no Anexo 2 e, no que couber, ao disposto no
Plano Diretor de Natal e CMigo de Obras e Edificafles do Municipio.
5 loAs prescriNes mntidas no item II do Anexo 2 podeho ser aplicadas em qualquer Area
rnediante outorga onerosa, conforme disposto no Plano Direfor de Natal.
5 20 As prescri@es contidas no item Ill do Anexo 2 p o d e ~ oser aplicadas rnediante
contrapartida, na forma do art. 13 desta Lei.
5 3O Para os usos residential, de ediflcio-garagem e de atividade hoteleira podeGo ser aplicadas
as prescriq6es constantes do item II ou Ill do Anexo 2, independent0 da Area onde esteja situado
o imbvel,
§ C Poded ser concedida a particulares autorizaMo para execuMo de serviqos de melhoria e
conservaqao de Areas p0blicas, as quais deverao ser realizadas sem qualquer &nus para o
Municipio e sob sua autorizaHo, ou mediante contrapartida.
4 So 0 s interessados podeho apresentar solicitafles para regularizaHo de mnstnr@es
existentes em desacordo corn a IegislaHo urbanistica municipal, devendo apresentar
documentaHo do 6rgBo de controle do patrimbnio da Uniao neste Estado, relativa A posse do
terreno, quando for o caso.

-

-

-

-

-

-

Art. 8 O Para as propostas que envolvam Areas onde existam habitat$es de interesse
social, os proponentes deveao incluir em seu escopo a solu~Sodo problema habitacional dos
seus moradores, a ser realizada em conjunto corn o Municipio e sob sua orientaHo e submetida 21
aprovaqao do Conselho de Habitaqao.

-

Art.
0 s bens de uso cornurn, preexistentes na Area envolvida na proposta de
Operago Urbana, podeeo ser remanejados dentro da prdpria iirea, objetivando sua melhor
utitizaHo, desde que submetido e agrovado o respectho projeto ao Conselho Municipal de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente - CONPLAM, vedada a redu@o do total de area pQblica.

Art. 10 - 0 Munictpio poderA fazer uso do institute da desapropriat$o para alcanwr os
objetivos desta Lei.
Padgrafo Qnico- No caso im6vel integrante do patrimbnio de Unigo, dever4 set consultado o
respective 6rgao de controle, quanto possibilidade de desapropriaflo da posse ou dominio Ijtil.

-

Art. I 1 0 s usos incentivaveis para instalaHo na Area de IntervenMo da OperaHo
Urbana Ribeira poderio ultrapassar os padmetros maximos definidos pelo Plano Diretor de Natal
e pela Lei 3.94211990 - ZEPH, condicionados ao estabelecido no Quadro de PrescriGes
Urbanisticas, Anexo 2, desde que vinculados A cobranw de outorga onerosa ou A contraparticia
para viabilizaMo das interven@es identiftcadas no Quadro de Obras de que trata o art. 13.

-

Art. 12 A outorga para constru@o acirna dos indices bdsicos serd gratuita para os usos
criacgo de areas de estacionamento ou
ediflciu-garagem nas Areas 1 e 2.
Paragrafo Onico. A gratuidade de qus trata o caput deste artigo nao se aplica no caso de
contrapartida.
residential, institutional, turlstioo, cultural, de lazer e a

Art. 13 - 0 licenciamento urbanistico e ambiental das obras e a@es mencionadas no art.
padgrafos lo,
2 O e 4 O , desta Lei, condicionado A apresenta@o de contrapartida para a
execut$io das obras indicadas no Quadro de Obras, - Quadro I, anexo a esta Lei, #eve observar
os seguintes aspectos:
I - atendimento as diretrizes estabelecidas nesta Lei;
If - adequaHo e qualidade da proposta no tocante a soluMo dos problemas habitacionais
existentes, quando for o caso;
lit - irnpacto urbanlstico da implantaHo do empreendimento no tocante A saturaflo da
capacidade viaria do entorno, 9 qualidade ambiental e A capacidade da infra-estmtura existente;
IV - uso e ocupaqio do solo na vizinhanw e suas tendencias recentes;
V - articulaMo e encadeamento dos espagos pQblicose dos espagos particulares de uso cotetivo;
VI - valorizaflo paisagistica dos logradouros, o enquadramento da volumetria das edificaqbs
existentes e a corre@o dos elementos interferentes, h i s como empenas cegas e fundos de
edificafles;
VII - necessidade de desapropriaMo de imbveis;
VlIl - atendimento As diretrizes do Plano Diretor de Natal, do Cbdigo de Obras e EdificapBes, do
Cbdigo do Meio Ambiente e da Lei Municipal no.4.090192 - Eliminaqeo de Barreiras Arquiteanicas
e demais normas aplicaveis,
5 lo0 s interessados podem sugerir outros itens, desde que aprovados pet0 6rgao municipal de
planejamento urbano e meio ambiente, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e
Meio Arnbiente - CONPLAM, para o Quadro de Obras - Anexo 1, quando da apresentaqAo do
pedido de licenciamento.
§ T Em face da utilk@o dos indices definidos no item Ill do Anexo 2 desta Lei, B exigida do
interessado a respectiva contrapartida, que pode ser:
I - financeira;
It - em bens imdveis localizados no bairro da Ribeira;
I[I - em obras publicas vinculadas aos objetivos da OperaMo Urbana Ribeira.
7O,

-

-

-

Art. 14 Para in~ntivara restauraMo e wnservaMo dos imdveis isolados ou em
conjuntos de valor histdrico-paisagistico, dos jB tombados e dos que vierem a ser tombados pelo
Poder PQblicoou contidos no perimetro descrito no art. 3 O desta Lei, fica prevista a transfekncia
de potencial construtivo para outros imdveis localizados no bairn da Ribeira, nos termos do Plano
Diretor de Natal.
$ lo0 imdvel receptor do potencial mnstrutivo fica dispensado da outorga ou contrapartida
correspondente & &tearecebida.
Q 2 O As diretrizes para os projetos de resburo e consewago dos irndveis de que trata o caput
deste artigo $ergo fomecidas pelos 6rgaos competentes, atrav4s do Cornite Gestor da Operaeo
Urbana Ribeira, mencionado no artigo 29 desta Lei.

-

-

5 3 O 0s projetos de restauro e conserva@o dos bens imbveis de que trata o caput deste artigo
deverZio set aprovados pel0 6rgBo municipal de planejamento urbano e meio ambiente, ao qua1
cabe a fiscalizaqZio e aceita@io das obras.
5 4 O Fica o Municfpio de Natal autorizado a celebrar conv&nios e parcerias corn institui -es
pOblicas e privadas cia Area de restaura@o e mnserva@o para assessoramento tknico na
de Interven~ioda Operaqao Urbana Ribeira.
5 5 O A autorizaqao para transfesncia do potencial construtivo fica condicionada a que a
restaura~40, conservaHo ou qualquer outra obra previamsnte licenciada seja conclulda e
aprovada pelo Escritdrio Tdcniw da Operaflo Urbana Ribeira

La

Art. 15 - 0 Municipio de Natal aprovarh a transfeencia do potencial construtivo a que se
refere o artigo anterior, a p b analisar seu impacto urbanistico e ambiental nas imediams dos
im6veis receptores, observado o disposto no Plano Diretor de Natal e sua regulamentaflo.

-

Art. 16 A andlise do impacto urbanistico a que se refere o artigo anterior deverA observar
os seguintes pahmetros urbanisticos:
I as diretrizes constantes do Plano Diretor de Natal, Cbdigo de Obras e Edificagdes, Cbdigo do
Meio Ambienie e Lei No. 4.090192 - EliminaqAo de Barreiras Arquitetdnicas, sempre sob
orientaMo do Escritdrio Tbcnico;
II - o impact0 urbantstico da implantago do empreendimento no tocante A saturaqio da
capacidade viaria do entorno, A qualidade ambiental e
paisagem urbana; de acordo corn
parametros definidos no Plano Dtretor de Natal;
111 o uso e ocupaqao do solo existent9 no entorno e as tendgncias do seu desenvolvimento.

-

-

-

M. 17 0 Municipio devera, nos termos dispostos pelo Plano Dimtor de Natal, exemr o
contmle dos licenciamentos concedidos por foqa do estabelecido nesta Lei, obsenrando o
atendimento A infra-estruturajB disponivel no bairro.

-

Art. 18 Para consecuHo dos objetivos desta Lei sao concedidos incentivos fiscais para
realizaqao de investimentos na restaura~ao,recuperaflo e manutenHo do patrimanio construtdo
e na instalaeo de atividades produtivas voltadas para o com8rci0, turismo, cultura, lazer e uso
residencial, localizada, exclusivamente, na Area de Intervene0 da OperaqAo Urbana Ribeira.

-

A h 19 0 s beneficios ftscais de que trata esta Lei compreendem:
I a isen@o ou redu@o de altquota do lrnposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II a redu@o de allquota de lmposto Sobre Serviws de Qualquer Natureza ISSQN;
IIt a isenq%oda Taxa de Limn- decorrente da localiza@o de estabelecimento e da execuflo de
obras ou senriqos de engenharia e urbanizaeo de Areas.

-

-

-

-

Art. 20 Fica isento do pagamento do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU pelo prazo de:
I quinze anos,o imovel localizado na Area de Intenren@o da OperaHo Urbana Ribeira em que o
proprietario realize sua restaura@o total, nos terrnos do inciso I do artigo 25, ou o reforme,
transformando-o em edificago de uso residencial;
II quinze anos, os imoveis localizados na Area de intewenflo da Operaeo Urbana Ribeira de
propriedade dos clubes n6uticos reconhecidos de utilidade pliblica municipal;
111 dez anos, o imbvel localizado na Area de IntervenMo da OperaHo Urbana Ribeira em que o
proprietdrio realize sua restauraflo parcial, nos termos do inciso II do artigo 25;
IV cinco anos, o imdvel localizado na Area compreendida pela Area de Intervenfio da OperaMo
Urbana Ribeira em que o proprietdrio realize a recuperaq%ototal de subunidade; nos termos do
artigo II1 do artigo 25.
Art. 21 Fica a altquota do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
reduzida em trinta por cento para os irndveis cujo proprieGrio realize obras de conserva@o total
em imovel jB restaurado antes da vig&ncia desta Lei, na forma dos incisos I e II do artigo anterior.

-

-

-

-

-

-

-

Art. 22 Fica a aliquota do Imposto Sobre S e r v i p de Qualquer Natureza ISSQN
reduzida em:
1 - trinta por cento, quando o prestador, realizando servicp constante do § lo
deste artigo, o f ~ e r
na Area de IntervenHoda OperaMo Urbana Ribeira e nesta for estabelecido;
II - sessenta por cento, quando o prestador, realizando serviqo constante do 5 lo
deste artigo, o
fizer na Area de IntervenMo da OperaMo Urbana Ribeira, for estabelecido em pr4dio tamb6m
nela localizado e que tenha sido totalrnente restaurado pelo proprietArio, nos termos desta Lei.
111 sessenta por cento, quando o prestador realizando serviqos constantes nos itens XX ao
XXXlV do § lo
deste artigo, o firer na Area de Interven~aoda Opera~BoUrbana Ribeira.
5 loA redu@o de aliquota de que trata este artigo atcan-, exciusivamente, os seguintes

-

-

servitps:
I - analise e desenvolvimento de sisternas;
11- prograrnaHo;
111 processamento de dados e congheres;
IV - elaboraeo de programas de computadores, inclusive de jogos eletfinicos;
V assessoria e consultoria em informdtica;
VI
suporte t4cnim em informdtica, inclusive instalaMo, configura@o e manuten@o de
programas de computaq8o e bancos de dados;
VII planejamento, confeqZio, manutenqao e atualiza@o de pAginas eletr6nicas;
Vlll batbearia, cabeleireiros, manicures, pedicures e congeneres;
IX esteticistas, tratamento de pele, depilaflo e cong8neres;
X banhos, duchas, sauna,massagens e cong6neres;
XI ginastica, danw, esportes, nata@o, arbs marciais e demais atividades flsicas;
XI1 centros de ernagrecimento, spa e cong3neres;
Xlll - instruqAo, beinamento, orientaHo pedagdgica e educacional, avaliaHo de conhecimentos
de qualquer natureza;
XIV - hospedagem de qualquer natureza em hot&, aparf-service condominiais, flat, apart-hotdis,
hot4is midencia, residence-service, suite service, hotelaria marltima, mot&, pensties e
cong6neres; ocupa@o por temporada corn fornecimento de s e ~ i q o(o valor da alirnentaHo e
gorjeta, quando incluido no precp da diaria, fica sujeito ao imposto Sobre Serviqos);
XV agenciamento, organizaqao, promoMo, intermediaqAo e execuqgo de programas de turismo,
passeios, viagens, excuMes, hospedagens e conggneres;
XVI agenciamento de noticias;
XV11 agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veicula@o por
quaisquer meios;
XV111
guarda e estacionamento de veiculos terrestres auton-totores, de aeronaves e de
embamg6es;
XIX espet8culos teatrais;
XX exibiqhs cinematogrificas;
XXI espeGculos circenses;
XXll programas de auditdrio;
XXlll parques de diversiies, centros de Iazer e congdneres;
XXlV - bates, taxi-dancing e congeneres;
XXV shows, ballet, dantps, desfites, bailes, bperas, concertos, recitais, festivais e cong&neres;
XXVI feiras, exposipbs, congresses e mnggneres;
XXVII bilhares, bliches e diversaes eletrdnicas ou nSo;
XXV111- cornpeti~aesesportivas ou de destreza fisica ou intelectual, corn ou sem a participaeo do

-

-

-

-

-

espectador;

-

M I X execu@o de mbsica;
XXX produMo, rnediante ou sern encomenda pdvia, de eventos, espet8culos, entrevistas,
shows, ballet, danqas, desfllss, bailes, teatros, dperas, concertos, recitais, festivais e congdneres;
XXXl fornecimento de mQsica para ambientes fechados ou nao, mediante transrnissao por
qualquer processo;
XXXll desfiles de blocos carnavalescos ou folcldrims, trios el6tricos e congeneres;
XXXl ll exibiHo de filrnes, entrevistas, musicais, espetAculos, shows, concertos, desfiles, bperas,
competifles esportivas, de destreza intelectuat ou oongeneres;
XXXIV recreaMo e anm
i a@o
i,
inclusive em festas e eventos de qualquer natureza;

-

XXXV fonografia ou gravaqao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congenews;
XXXVl fotografta e cinematografia, inclusive revela@o, ampliago, cbpia, reproduHo, trucagem
e congeneres;
XXXVll reprografia, microfilmagem e digitalizaHo;
XXXVlll composiflo grata, fotocomposi@o, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia;
XXXIX- IubrificaHo, limpeza, IustraHo, reviJo, carga e recarga, conserto, restaura@o,
blindagern, manutengo e conserva@o de rndquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos,
rnotores, elevadares ou de qualquer objeto (exceto p e p s e partes ernpregadas, que ficam sujeitas
ao ICMS);
XL recondicionamento de motores (exceto pews e partes empregadas, que ficam sujeitas ao
ICMS);
Xti
restauraMo, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaHo, corte, recorte, polimento, plastica@o e
congenere$, de objetos quaisquer;
XLll coloca@o de molduras e conggneres;
XLlll encademaMo, grava@o e doura@o de livms, revistas e conggneres;
XLlV alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usudrio final, exceto aviamento;
XLV funilaria e lanternagem;
XLVl carpintaria e serralhetia;
XtVll serviws de programaeo e comunicafio visual, desenho industrial e congeneres;
XLVlll serviws de chaveiros, conferno de carimbos, placas, sinalizafio visual, banners,
adesivos e cong8neres.
5 P - A redu@o a que se refere o caput deste artigo sera aplicada pelo periodo de vigencia desta
Lei.

-

-

-

-

-

Art. 23
Ficam isentos da Taxa de Licen~apara a Localiza@o os contribuintes
estabelecidos ou que venham a se estabelecsr na Area de IntewenHo da Operaeo Urbana
Ribeira no prazo de urn ano, oontados do inlcio da vigencia desta Lei e se localizem prhdios que
tenham realizado restaura@o total, restaurago parcial ou recuperaMo total ou de subunidade.
Pahgrafo h i m A isen@o a que se refere o caput deste artigo seh aplicada pet0 periodo de
vigencia desta Lei.

-

-

Art. 24 Flcam isentos do pagamento da Taxa de Licenqa decorrente da execu@o de
obras ou servipos de engenharia e urbanz
i a@o
i
de Areas, os contribuintes que executarem obras
de restauraqZio total, restauraHo parcial e recupera~Ziototal ou de subunidade situadas na Area
de IntervenHo da OperaHo Urbana Ribeira.

-

Art. 25 Para os fins desta Lei, entende-se por:
1 restauraeo total de im6vel- a intervenqao de natureza oorretiva que consiste na reconstituiqao
das caracterlsticas originais do imbvel de valor histbrim, no que diz respeito A recuperaeo total
do mesmo, cornpreendendo as estruturas afetadas, os elementos destruldos, danificados ou
descaracterizados, as instalaq8es internas ou ainda de expurgo de elementos estranhos;
II - restauraHo parcial de irnbvel compreendendo toda fachada e coberta - a intervenHo de
natureza corretiva, que consiste na reconstituiflo das caracterlsticas originais do imdvel de valor
histdrico, rnediante a recuperaflo total da fachada e da coberta, compreendendo as estruturas
afetadas, os elementos destruidos, danificados ou descaracterizados, ou ainda, de expurgo de
elementos estranhos;
111 recuperaHo total de irnbvel a intervenHo realizada em imdvel que nao seja objeto de
preservaHo, que consiste na recuperaHo integral, compreendendo a estrutura, as instalaws, os
ambisntes interiores e os elernentos externos das fachadas e da ooberta;
IV recuperaflo total de subunidade a intervenqao que restrita a subunidade de urn imdvel,
compreenda a recuperaHo total desta, nas suas partes internas e externas;
V conserva@o a intewenflo, realizada em imdvel restaurado que consiste na rnanutenHo do
imdvel resultante daquelas intervenc8es.

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 26 A conmssao dos inmntivos fiscais pmvistos nesta Lei, decorrentes do lrnposto
sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU, lrnposto Sobre Serviqos de Qualquer

-

Nature= - ISSQN e Taxa de Licenqa para Iocalira~BoB requerida ao Secret6rio Municipal de
Tributacao para produzir efeitos sobre fatos geradores futuros aa requerimento e ser4 instrutdo
corn:
I - certidao fornecida pelo drgao municipal de planejamento urbano e meio ambiente a qua1
cornprove ter havido a restauraqao total, garcial, recuperaMo total, recuperaMo de subunidade ou
mnserva@o, conforme projeto aprovado, bem como a certidao de que trata o artigo 32, se for a
hipbtese.
II - CertidZio Negativa de Ddbitos para corn a Fazenda Municipal;
Ill- "Habite-sewda obra, expedido pelo 6rgZio municipal de planejamento urbano e meio ambiente.
lo0 Sewetario Municipal de Tributaeo, a quem compete o deferimento dos requerimentos
dos incentivos fiscais, pode pedir outros documentos ou dilig6ncias necessarias ao wnvencimento
decisorio e que garantam a fie1 execuqAo desta Lei.
§ 20
A falta de qualquer dos documentos previstos no "caputm deste artigo importa no
indeferimento imediato do pedido.

-

-

Art. 27 - 0 pedido de isenCgo do pagamento da Taxa de Licentp para execu@o de obras
ou servi~osde engenharia e urbanizaHo 4 requerida ao titular do 6rgBo municipat de
planejamento urbano e meio ambiente, quo informar& sobre o cumprimento das normas
urbanisticas e arnbientais e a possibilidade de concesgo da respectiva lioenw, cabendo a
decish final ao titular da Secretaria Municipal de TributaHo.

Art. 28 - 0 s incentivos fiscais concedidos seho revogados, a qualquer tempo, se
constatado o descumprimento, por parte do beneficiArio, dos objetivos e obrigaNes definidos
nesta Lei, assegurado o exerctcio de direito de defesa, nos termos previstos na IegislaHo
tributhria.
Art. 29 - Para adrninistraMo e acornpanhamento desta Lei, ficam mantidos os seguintes
organismos de gesGo e controle criados peto Decreto no.6.279, de 8 de outubro de 1998:
I - Cornit6 de Gestao da OperagSo Urbana Ribeira, conforme composiHo definida no paragrafo
prirneiro do art. 34, que teri atribuiqhs de gerir os recursos destinados ao Fundo Especial da
OperaHo Urbana Ribeira;
II - Escritdrio Tknico da OperaMo Urbana Ribeira, formado por equipe multidisciplinar de
servidores do Municipio e instituldo pelo Chefe do Executivo.
8

-

Art. 30 A aprovaHo dos projetos que se beneficiaeo dos instrumentos urbanisticos
pmvistos para a Area de IntervenHo da Opera~aoUrbana Ribeira fica condicionada
formaliz~t@ode urn contrato, definindo as obfigafles e garantias mutuas entre o proponente e o
Municipio, cujo cumprimento deve ser fiscalizado anualmente.

Art. 32 - A expedigo, pelo drg€io municipal de ptanejamento urbano e meio ambiente, de

Art. 31 0 prazo para inicio da execu@o das obras de urn projeto aprovado nos termos da
Operaggo Urbana serd de at4 seis meses a contar da expediMo da respectiva licentp.

certidao comprobat6ria da realizaHo efetiva das contrapartidas referidas no artigo 13 desta Lei,
ficah condicionada A constataHo da execuHo dessas obras, em mnformidade com a proposta,
e a cornprova@o de recebimento da contrapartida.

-

Art. 33 Para o ~Alculodo valor da contrapartida definida no artigo 13 desta Lei, fica
estabelecido o seguinte:
I - s aprovafio de propostas de obras a que se refere o artigo 7 O desta Lei e a legaliza@o de
edificaMes existentes ter6 a contrapartida calculada conforme o disposto em regulamento;
II - o ormmento da obra a set executada em contrapartida sed calculado pel0 Escritbrio Tgcnico e
pela Secretaria Municipal de Obras, conjuntamente.
Padgrafo Onioo - Para as solicita@es propostas durante o primeiro ano de vigdncia desta Lei,
serd concedido um desconto de 40% (quarenta por oentu) sobre a contraparticia.

-

Art. 34 Fica criado o Fundo Especial da Operaqiio Urbana Ribeira - FEOUR, corn vistas 4
realizaqao dos objetivos desta Lei e aqdes dela dewmntes.
5 lo0 Fundo seri administrado pelo Comite de GesGo que tera a seguink wmposi@o:
I) o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB;
li) urn representanteda Secretaria Municipal de Tributa~go- SEMUT;
Ill) urn representanteda Secretarla Especial de Com&rcio, IndGstria e Turismo - SECTUR;
IV) urn representante da FundaqAo Capitania das Artes - FUNCARTE;
V) urn representantedo lnstituto do Patrirndnio Historico e Arttstico Nacional - IPHAN;
VI) urn representante do lnstituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-RN;
VII) um representante do lnstituto Histbrico e GeogrAfico - IHG-RN;
Vltl) dois representantes de associa@es cornunitarias da Ribeira;
IX) urn representante da AssociaMo Comercial do Rio Grande do Norte - ACRN;
X) urn representante da Ger6ncia Regional do PatrimBnio da Uniao - GRPUIRN;
XI) urn representante do lnstiuto de Desenvolvimento Econ6mico e Msio Ambiente - IDEMA;
XII) um representanteda Companhia Docas do Rio Grande do N o h - CODERN;
XIII) urn representanteda Companhia Brasileira de Tmns Urbanos - CBTU.
XIV) urn representante do Sindicato da ConstruHo Civil - SINDUSCON
5 2* 0 Secretdrio Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e o ordenador de despesas do
Fundo.
5 3 O Constituem receitas do Fundo Especial da Operaqao Urbana Ribeira - FEOUR:
I - valores em dinhein, correspondentes as contrapartidas previstas nesta lei;
II - rendas provenientes da aplicaflo de seus prdprios recursos;
111 - quaisquer outros recursos ou rendas que Ihe sejam destinados;
IV - valores em dinheiro provenientes das outorgas onerosas oriundas das Interven~bsna area
da OperaHo Urbana Ribeira.
5 4 O 0 s recursos do Fundo Especial da OperaHo Urbana Ribeira - FEOUR, enquanto nao forern
efetivarnente utilizados, poderao ser aplicados em o p e r a ~ b sfinanceiras que objetivem o aumento
das receitas do prbprio Fundo.
5 P 0 s recursos do Fundo Especial da Opera@o Urbana Ribeira - FEOUR, sedo utilizados
exclusivamente em investimentos a serem revertidos na Area de lnterven~fioda Operafio Urbana
Ribeira, atendidos os objetivos definidos por esta Lei e na execu@o das obras previstas no
Quadro I, anexo; devendo ser feito, a cada 2 (dois) anos, urn cronograms flsico-financeiro de
execu@o.

-

-

Art. 36 - As despesas decorrentes da execueo desta Lei correfio por conta dos recursos
do Fundo Especial da OperaHo Urbana Ribeira - FEOUR e de dotaqaes prdprias.
Art. 37 - 0 s prbdios localizados no bairro da Ribeira que estiverem em condifies predrias
que possam oferecer riscos de danos, bem como possam impor, por seu estado, desvaloriza@o
Art. 35 Para atender As despesas corn a execugao desta Lei fica o Executivo Municipal
autorizado a abrir ckdito adicional especial.

aos imbveis vizinhos ou ao patrimbnio poblico estZio sujeitos As normas infracionais e penalidades
previstas na IegislaMo em vigor.

-

Art. 38 A drea do bairro da Ribeira, delirnitada como Pertmetro de ReabilitaMo lntegrada
nos termos da Lei Federal n.O
f 0.257101 e demais norrnas aplidveis.

- PRI - Anexo 4, estarA submetida so direito de preemp@io,

Art. 39 - 0 s imbveis situados na Area Adensdvel, parte do bairro da Ribeira, podem
requerer a utillza@o dos indices diferenciados definidos para a Area de Intervenfio da Operafio
Urbana Ribeira, conforme especificado no Anexo 2.
Pardgrafo dnico: As faixas de renda, mencionadas no inciso Ill d o definidas conforme o Sistema
Nacional de HabitaNo do Ministbrio das Cidades, Governo Federal, a saber:
I) faixa de interesse social (baixa) - at4 5 saldrios minimos;
li) faixa de demanda de mercado (media) - acima de 5 at4 10 salhrios mtnimos.

-

Art. 40 Sera0 adotados os indices e prescrigies urbanisticas das zonas ZEPH
3942190 e ZEP - Lei 4069192, no que couber.

- Lei

Art. 42 - Fica prevista a revisgo desta Lei a cada tr&s anos apds a publicaHo.
Art. 43 - Esta Lei entra em vigor a partir de lo
de janeiro de 2007, surtindo seus efeitos
pelo period0 de 6 (seis) anos a partir da publica@o.

Art. 41 Fica o Poder Executive autorizado a regularnentar esta Lei, no todo ou em parte,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias apds a publicaNo.

Palhcio Felipe CamaGo, em Natal, 04 de janeiro de 2007.
Carlos Eduardo Nunes AIves
Prefeito

-

ANEXO 1 QUADRO DE OBRAS
ATIVIDADEI PROJETO
Manuten~ao.

-

LOCALIZACAO

Pavimenta~ao, recupera~ao do mobilihrio urbano e
paisagistico, drenagem 8 esgoto da Ribeira e demais
I equipamentos.
Pintura e sinalizaflo
- Pra~as,mas, avenidas e pontos hist6ricos e turisticos.
indicativa de monumentos - Pintura e recuperaHo de fachadas e cobertas de imbveis do
e sitios histdricos.
sltio histdrico.
Implantaflo de c a l ~ d k s . - Cais da Tavares de Lyra, Praw Augusto SeverolRodoviAria
Velha, Canto do Mangue, Becos e Travessas da Ribeira.
RestauraMo e implantaMo - P r a ~ aAugusto SeverolRodoviAria (esculturas, pinturas,
ds esculturas, pinturas e
ponte da ~odovidria),P r a ~ aJose da Pknha, Playground da
outras melhorias.
Campanha de divulgago
- Midia local, sobre todo o bairro, mas, enfatizando a Area da
sobre o bairro, seus
prirneira ocupa@o, os equipamentos de atividades culturais, a
monurnentos e ediflcios
histbria do bairro e sua rela@o corn a cidade.
histbrims.
Promoqgo de eventos
Capitania das Artes, Teatro Alberto Maranhso, bares,
artistims.
cabarks artisticos, boates e restaurantes;
- Camaval, Carnaval da Saudade, Micareme e Ciclo Natalino.
Seguranw Prjblica e
- Toda a area:
informafles turisticas.
instalaHo de boxes da Policia;
irnplantaMo de policiamento ostensivo;
instalaHo de postos de informaMes e apoio 3
atividade turtsiica.
Sistema viario.
- Disciplinarnento e relocago de estacionamento, terminais,
garagens de bnibus, evitando o oonflito corn bens culturais
tombados ou outros de import3ncia histdrica;
- Sinalizaao e rnanuten&o
- Praw Augusto Severo e EstaMo Rodovihria.
Projeto Largo do Teatro.
llurnina~aopQblica.
- Toda a area:
I
instalaHo de lurninarias de vapor de s6dio;
retirada da fia@o aerea e substituiHo por via
subterrGnea.
UrbanizaHo da Area do
- Area do Porto (ZEP), Canto do Mangue, Comunidade do
Porto e do Canto do
Maruim.
ManguelSoluqBo para a
Comunidade do Maruim.
Utilizago do Rio Potengi.
- Constru~Bodo Terminal de Ferryboats (balsas), interligando
a Ribeira com a Redinha;
- Criago de Terminal Turistico de Barcos para passeio nas
praias urbanas de Natal:
- Deck do Rio Potengi.
HabitaHo.
Todo o bairro.

-

1
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Anexo 2

OPERAGAO URBANA RlBElRA
QUADRO DE PRESCRISOES URBANISTICAS

-
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(a) Aplicado em casos em que a empresa execute unidades residenciais para faixas de renda media ou baixa, correspondendo ao
minimo de 50% das h a b i t a e requeridas, nSio necessariamente no mesmo lote ou edifi-o.
(b) Aplicado em casos que a empresa execute, em contrapartida, obras listadas no Quadro de Obras, em paralelo ao
empreendimento proposto, no valor minimo de t e s vezes a outorga onerosa devida.
(c) SerSio permitidos taxas superiores, conforme o disposto no artigo 6 O da Lei 022199.
(1) NBo obrigat6rio.
(2) Para uso residencial: uma vaga para cada 150 m2de drea construida ou fraflo. Para uso nBo-residencial: conforme prescrims
do C6digo de Obras e do Plano Diretor de Natal.
(3) Conforme prescrifles do C6digo de Obras do Municipio do Natal e do Plano Diretor de Natal.

DECRETO NO 6.634 DE 23 DE OUTUBRO DE 2 0 0 0 ~ ~ .
Estabelece normas de procedimento de crbditos da Fazenda
Municipal e dB outras provid6ncias.

A Prefeita do Municipio do Natal usando de suas atribui@es legais e, em especial, corn base no
que disp6e o artigo 185 da lei nQ3.882 de 11 de Dezembro de 1989,
Decreta:

-

Art. 1' A Taxa ds licenw de obras ou Servi~osde Engenharia, pmvista no inciso II do
artigo 99 da lei n2 3.882189, pode ser paroelada em at4 cinco (05) parcelas mensais e
consecutivas, em valor nunca inferior a R$500,00 (quinhentos reais) cada.
Art. ZQ A Outorga Onerosa prevista na IegislaHo Urbanistica de Natal, pode ser
parcelada, tendo corno limite mdximo de meses o correspondente a dois ter~os(213)do praro
para execuqBo da obra e, em nenhuma hipbtese, superior a dezoito (18) parcelas, sempre cada
uma delas de valor igual ou superior a R$2.000,00 (dois mil reais).
Art. 3% 0 s parcelamentos de que tratam os artigos anteriores, devem ser requeridos ao
Departamentos de Tributos da Secretaria Municipal de Finanqas, instrutdos com a cablvel
autoriza~aoda SEMURB para a obra a que se refere.
Art. @ - Sobre o valor das parcelas vencidas incidem juros de mora a r a a o de hum por
cento (I
%) ao mes sobre o saldo devedor, nos termos da legislaeo aplidvel A esphcie.
Art. 5P 0 "habite-sewmrrespndente A obra cuja taxa de licenqa dou Outorga Onerosa
tenham sido objeto de parcelamento nas condi@es deste decreto, somente B expedido corn a
respectiva quitaCao total.
Art. 8 As parcelas vencidas e nao pagas sao ao final do prazo de parcelamento, inscritas
em Divida Ativa e encaminhadas Procuradoria Geral do Municipio, para a competente execuMo
corn a respectiva quitaMo total.
Art. F Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo.
Art. 89 Revogam-se as disposifles em wntr8rio.

-

-

-

Paldcio Felipe Camarao, em Natal, 23 de outubro de 2000.

Wilma de Faria
PREFEITA

Paulo C6sar Medeiros de Oliveira Jhnior

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANGAS

LEI 3.175. DE 29 DE FEVEREIRO DE 1 9 8 4 ~ .
(Capitulos V e VII mantidos pelo art. 62 do Plano Diretor de Natal, Lei Complementar ng 07194 de
05 de agosto de 1994)

Capitulo V
DO PARCELAMENTO DO SOLO

SeqIo l
Disposlq6es preliminares
Art.118 - Parcelamento do solo, por qualquer das formas a seguir definidas, B o ato por
que, mediante licenw ou por iniciativa da Prefeitum, se efetive a divisgo da terra em unidades
jutidicamente independentes e individualizadas, obrigatoriamente integradas A estnrtura urbana e
conectadas ao sistema viario municipal e as redes de serviws ptlblicos existentes ou projetadas.
Paragrafo lSnlco - 0 parcelamento do solo revestir-se-A das seguintes formas:
a) arruamento - diviGo de glebas em quadras, rnediante a abertura de novas vias de
circulaflo ou de logradouros ptlblicos ou pelo prolongamento ou amptia~iodos jB existentes;
b) desdobramento ou desdobro - utilizaqao de parte de area de urn lote para formagAo
de urn ou rnais novos lotes;
c) desmembramento - repartiHo de um lote para formar novos lotes, corn
aproveitamento, sern qualquer altera@o ou acrt3scirn0, do sistema vidrio existente ou a subdiviJ o
de urn lote em parcelas para incorporaHo a lotes adjacentes;
d) loteamento - segmenta@io de quadras, resultantes de amamento aprovado ou em
curso de aprova@o, em lotes destinados a edificap%o,tendo todos eles testada para logradouros
ou vias poblicas;
e) reloteamento - modificago em loteamento existente ou licenciado, sem afetar a Area
total, alterem-se as dimensbes e o ndmero de lotes;
f) remembramonto - jun@o de dois ou mais lotes ou de parcelas de totes adjacentes para
constituir urn h i m imbvel.
Art.119 - NBo serA permitido o parcelamento do solo em:
I - Terrenos de baixa cota, atagadipos ou sujeitos a inundaMes ou actlmulo de Aguas
pluviais, ssm que antes sejam adotadas as medidas para escoamento e drenagem das Aguas;
1
I - Terrenos submetidos a aterros corn material prejudicial a saQdeou corn materiais cujas
caracteristicas tdcnicas sejam inadequadas a implantaHo de edificafles, sem que sejam
saneados e adotadas medidas de corre@o das caracteristicas;
111 - A faixa de 50,OO rn (cinquenta metros), a partir do leito maior de cursos de 6gua e das
margens de lagoas, gamboas e mangues, medidas em seu nivel mhximo normal, sem prejuizo da
conveni6ncia de maior afastamento que venha a ser exigido em fungZio de estudos relatives a
Areas determinadas;
IV - 0 s terrenos corn declividade superior a 30 % (trinta por cento), salvo se atendidas as
exighncias resultantes de projeto especifico para o aproveitamento da Area realizados pela
Secretaria Municipal de Planejamento;
V - Em terreno cujas condifles geoldgicas nqo permitam ou nao aconselhem a edificaqao;
VI - Em heas de preservaqao ecoldgica ou onde a poluiqao irnpew condiNes sanitarias
suportdveis, at8 que essas condims sejarn corrigidas.
Pardgmfo Cnico - Nos casos previstos no Caput deste artigo, o interessado no
parcelamento dever4 anexar ao projeto respectivo proposta de solu~Bestecnicas de corre~aodas
condims do terreno para anAlise da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 120 - 0 s projetos de parcelamento do solo d e v e ~ oser elaborados de forma a nZio
cornprometerem ou prejudicarem direitos ou propriedades de terceiros, assumindo seu
proprietArio a responsabilidade por quaisquer danos que possam ooorrer.
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Parslgrafo Qnico - 0 s parcelamentos nao pcderio, salvo se de iniciativa da Prefeitura,
implicar em desapropriaNes ou recuos adicionais em reta@o aos imdveis prbximos.
Art. 121 - Aprovado o parcelamento do solo, o projeto respectivo, com o alvarA de licentp
fomecido pela Prefeitura, dever4 ser averbado no registro de imdveis cornpetente.
5 l9
- A partir da inscri@io do alvard relativo a parcelamento no registro de imbveis,
transferem-se ao patrimdnio do Municipio as Areas destinadas a vias, a logradouros, a edifica~bs
poblicas e a equipamentos urbanos. (Via Costeira).
5 - Somente com a prova da inscri@o do alvard respectivo, no registro de imbveis sed
licenciado qualquer construqio nos lotes resultantes do parcelamento.
Art. 122 - 0 s projetos de parcelamento do solo deverio ser apresentados sob a
responsabilidadetecnica de profissional habilitado, salvo quando:
I - Atingirem apenas dois lotes ou Area de pequenas dimensBes, na forma do Regulamento
desta Lei.
II - Cuidar-se da integraqao de pequena faixa de terreno a lote contiguo, na forrna do
regulamento.
Art. 123 - Ngo serA admitida a urbanizaqao de imdveis quando:
I - Possa desfigurar ou prejudicar locais de interesse hisfdrico, artistico ou paisagistico;
I1 - Estejam incluidos em h a s de preservagto ecolbgica, da paisagem natural, de
forma@o de recarga de aqiiiferos, lagoas, atems sanitArios, Areas de forma@o geologica
insaveis, dunas ou mangues, a serem definidas em regulamento.
Art. 124 - Nao poderao ser aprovados projetos de parcelamento do solo ou de urbanizaHo
de imbveis que possam atingir ou cornprometer Areas de seguranw, de preservaflo histbrica,
artistica, paisagistica ou de salubridade pdblica.
Art. 125 - 0 Municipio deverd usar de todos os meios legais, para impedir a implantaeo
de parcelamentos clandestinos do solo e sua utiliza@o, promovendo a responsabiliza@o civil e
criminal dos seus autores.
Art. 126 - Em arruamentos e loteamentos licenciados a partir da vigencia desta Lei, serA
exigida a reserva de uma faixa corn largura minima de 15,OO (quinze metros), de cada lado da
faixa de dornlnio de ferrovias e rodovias federais e estaduais, bem como ao longo de linhas de
transmissgo de energia etetrica de alta tensgo, destinada a vias de trAfego local, de conforinidade
corn o regulamento desta Lei.
M. 127 - Seri tarnb6m reservada faixa, nos fundos de vales e talvegues, em que nso se
perrnitirA qualquer tipo de construHo, com a finalidade de garantir o escuarnento superficial de
aguas pluviais e prmitir a irnplanta@o de equiparnentos urbanos de infra-estrutura.
5 1" - A largura da faixa serA determinada em cada caso, canforme estabelecer o
regulamento desia Lei, pela Secretaria Municipal de Planejamento, podendo ser exigido, em caso
de constatada a convenil+ncia, a implantaflo de vias ptiblicas em urn ou ambos os lados da faixa.
5 2e - Na fixaqAo da largura das faixas a que se referem o Capuf deste artigo e o artigo
anterior, ngo se computafio os recuos previstos para as edificagies.
Art. 128 - Todo lote, resultante de parcelamento do solo efetivado ap6s a vig6ncia desta
Lei, deved ter pelo menos urna de suas faces limitadas por logradouro que permita acesso Dvre a
pessoa e veiculos.
Art. 129 - As obras de abertura de logradouros pliblicos ou privados somente podefio ser
realizadas mediante licentp da Secretaria Municipal de Planejamento, inclusive as que forem
executadas por iniciativa ou sob a responsabilidade de outras entidades pQblicas.
Pardgrafo Clnico - Excluem-se ao disposto neste artigo as obras executadas pelo prbprio
Municipio ou sob sua responsabilidade.
Art. 130 da cornpet6ncia exclusiva do Municipio, projehr, sxecutar e conservar a
arborizaHo nos logradouros poblicos, sem prejuizo da colabora@o que possa ser dada pelos
particulares.
Pahgrafo Clnico - 0 ajardinamento de passeios pdblicos poderA ser projetado, executado
e conservado por terceiros, mediante licenca do Municipio, que se reserva a fiscaliza@o desses
serviqos.
Art. 131 - Quando se tratar de logradouros particulares, correrA por mnta dos respectivos
propriearios a promogao e o custeio dos serviws de arborizaHo, que deverd obedecer a projeto
elaborado pelo Municipio, na forma de Regulamento desta Lei.
Art. 132 - Nenhuma edificaflo serd admitida em parcelemento de solo, antes de satisfeita

pelo respondvel as exiggncias desta Lei.
Art. 133 - A Prefeitura poderA promover o retoteamento de areas visando a urn melhor
aproveitamento do solo, devendo cada area ser tratada corn planos setoriais integrados a zona
em que estiver situada e corn obediencia As disposifles desta Lei.
5 1' - 0 regulamento desta lei estabeleced as condiNes em que se pode processar o
relotearnento, tendo em vista as exighcias urbanisticas, a valorizaqAo de propriedade e o bem
estar social.
5 Z2 - 0 s proprietArios de imdveis situados numa mesma Area, podeho requerer o
relotearnento dos mesmos obedecidas as diretrizes desta Lei.
Art. 134 - Em planos de totearnento ou de armamento, da Area total devefio ser
destinadus pelo menos:
I - 20 % (vinte por cento) para vias de circula@io;
II - 15 % ( quinze por cento) para &reasverdes;
111 - 5 % ( cinco por cento) para usos institucionais;
5 .i2 - As areas referidas nos incisos II e Ill sefio proporcionais A densidade dernografica
prevista para a gleba, na rado minima de 28 m (vinte e oito metros quadrados) por habitante, e
distribuidas de acordo corn o escalao urbano em que se situern, nas seguintes propomes:
a) em Nocleo Residencial5,OO m (cinco metros quadrados) por habitante;
b) em Unidade de Vizinhanga...14,OQm (quatone metros quadrados) por habitante;
c) em setor de Vizinhanqa 9,00 rn (nove metros quadrados) pot habinte;
5 2' - Em casos especiais, sendo cornprovadamente necessdrio para satisfaflo dos
interesses da coletividade urbana, poderd o Municipio exigir a reserva de Areas al&m dos
percentuais estabelecidos nos incisos I e Ill, deste artigo.
5 39 - Quando, a juizo da Secretaria Municipal de Planejamento, o espago necesserio para
vias de circula~iofor inferior ao estabelecido no inciso 1, deste artigo, a Area excedente devera
ser adicionada A destinada a espaGos verdes.
5 4Q- As Areas verdes e as destinadas a usos institucionais n8o poderao ser localizadas
em parcelas do terreno que, por sua cunfigura@o topogMca, apresentem dedividade superior a
15 % (quinze por cento), salvo se o proprietArio promover a suas custas as correfles necessArias,
nem podefio ficar encravadas entre lotes, a juizo da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 135 - Em virtude do pequeno tamanho da gleba a ser loteada ou em vista da
necessidade de melhor localizar as Areas verdes e as destinadas a usos institucionais, deverd a
Secretaria Municipal de Planejamento autorizar o proprieGrio a fazer a reserva dessas &reas fora
do loteamento, em locais indicados pela Prefeitura.
5 1' - As Areas referidas no Caput deste artigo deveio ficar situadas de forma que
possam sewir & gleba a ser lotes da, conforme o estabeIecido em regulamento.
§ 22 - Ocorrendo a hip6tese do Caput deste artigo, a area resewada fora do lotearnento
nao serd acrescida A gleba para nenhum efeito.
5 38 - A licenv, nos casos deste artigo, ficah condidonadas A @via transferencia, pelo
proprietArio do lotearnento, das Areas reservadas A propriedade do Municipio, devendo a
circunstancia constar do respective alvah.
Art. 136 - As Areas complementares exigidas na forma do 5 15 do art.134, devefio
guardar conson%nciacorn a densidade demoghfica liquida de ocupa@o prevista para a area, na
forma do regulamento desta Lei.
Art. 137 - Para os efeitos desta Lei, considera-se loteador a pessoa fisica ou juridica que,
sendo proprietdrio de uma gleba ou por ele autoriado, execute o seu armamento, tomando-se o
principal responsdvel pela execuqao do projeto, respondendo civil. penal adrninistrativamente pela
sua inexecu~aoou pelas sanfles aplidveis na forma desta Lei.
Art. 138 - A Prefeitura poderd recusar ou alterar, total ou parcialmente, qualquer projeto de
parcelamento do solo antes de sua aprovaHo, embora satisfa@ ele as exiggncias desta Lei,
tendo em vista:
I - 0 s objetivos e diretrizes fixados nos artigos 4 O e 5 O desta Lei;
II - 0 desenvolvimento urbano e econbmico do Municipio;
Ill - A defesa do meio ambiente e das reservas naturais ou turisticas;
IV - LocalizaMo, configuraqao topogrhfica e caracteristicas fisicas do solo e do subsolo;
V - Interesse historico, artistic0 ou paisagistico.

Art. 139 - A testada e Area minima dos lotes e as prescrip6es urbanisticas do loteamento
deverZio atender As especificafies da zona em que se situar a gleba, na forma do anexo V, desta
Lei, observando o disposto no Art. 50.
5 lQ
- Nos projetos de loteamento, nao sera0 admitidos lotes que nfio possam ser
dassificados corno conforme, na forma do art. 108.
9 29 - Quando o lote estiver situado em esquina, a menor testada serA acrescida de urna
medida linear correspondente ao recuo frontal secunddrio exigido pelo art. 75.
Art. 140 - As caracteristicas tbcnicas, declividade, dirnens6es maximas e mlnimas das vias
de circutaflo, em planos de armamento e loteamento, deverao atender ao disposto no Anexo X e
obedecer hieraquia a especificafles desta Lei.
3 lQ
- 0 projeto do sistema de vias de circu1aMo deverd ser feito de forma a evidenciar
que as vias Iocais nao se destinarn ao transit0 de passagern de veiculos, mas, exclusivamente, ao
acesso aos lotes lindeiros.
5 29 - As norma se especificaqBes para a pavimentaMo das vias de circulaMo s e ~ o
estabelecidas em regulamento, nao podendo ser diferentes das adotadas pelo Municipio nas
obras por ele executadas.
Art. 141 - As disposi@es desta Lei n&o prejudicam a aplica@io
da legisla@io
que a UniSo
ou o Estado expewrn no gmbito de suas respectivas atribuifles, nem dispensam do atendimento
a especifica~tksdesta legisla@o relativarnente i3 abertura de vias junto Bs femvias, rodovias e
cursos d'agua sujeitos as respectivasjurisdiMes,
Art. 142 - A via que venha a ser intercalada entre outras de larguras diferentes, ja
existentes ou constantes de projetos ja licenciados, devera conwrdar corn a de maior largura.
Art. 143 - 0 loteador d e v e i executar, as suas expensas e antes de expor lotes a vendas,
taludes ou muros de arrimo, na forma estipulada pelo orgao de planejamento, nas vias cujo leito
nao esteja no mesmo nlvel dos temnos marginais.
Art. 144 - 0 comprimento das quadras, nos novos loteamentos, nio poderd ser superior a
250,OO (duzentos e cinqiienta metros).
5 lQ
- As quadras corn mais de 150,00(cento e cinqiienta metros) de comprimento sera0
divididas ao meio por passagem ou via de circulaqAo de pedestres ou vielas sanitarias corn
largura nio menos de 14%(quatorze por cento) do cornprimento de passagem, observando no
minimo de 7,OOm (sete metros).
5 - Nenhum lote pod& fazer frente para as vielas ou passagens de que trata o
pa&grafo anterior, tendo obrigatoriarnente uma de suas frentes voltadas para urna via de
circulaqao corn largura minima de 72,OOrn (doze metros).
Art. 145 - Nenhurn lote pod& distar rnais de 600,OO (seiscentos metros) de eixo de urna
via coletora, medida essa disGncia em linha normal do vertice mais pr6ximo do lote em relaMo
Aqusle eixo.
ParAgrafo Qntco- As disposiMes do Caput e do art. q44 nao se aplicarn aos lotearnentos
destinados exclusivamente a chdcaras ou granjas.

Se@o ll
Dos arruamentos e dos loteamentos

SubsegSo I
Do pedldo de dlretrtaes para planos de arruamentos e de loteamentos

-

Art.146 A elaboraHo de planos de amamento e loteamento devera ser precedida pela
fixa@o de diretrires por park da Prefeitura, a requerimento do interessado corn os seguintes
documentus:
I Titulo de propriedade ou cornpromisso de alienago, sob qualquer forma admitida em
direito, desde que em cardter irrevoghel e que dele canste clAusula de imissao na posse do
imdvel e n8o haja estipulaMo que possa impedir a livre disposit$o do bem, devendo constar,
tarnbem, a sua inscri@o no registro wmpetente;
II Certidao negativa de ddbitos emitida pela Secretaria Municipal de Finanws;
111 Certidao de inexist4ncia de anus de qualquer natureza sobre o imovel ou declaraqAo
do credor, se houver, concordando corn o arruarnento ou loteamento;

-

-

-

1V Mapas plani-altirnetriws, ern 4(quatro) vias, de Area objeto do pedido, em escala 1:1000 ou
1:2000, corn curvas de nivel de metro em metro, amarradas A rede de triangulaflo e a uma
refertincia de nivel fornecidospela Prefeitura, indicando corn exatidso:
a) a Brea e seus limites;
b) refergncia de nivel oficial (nivelamento basic0 de precisao);
c) sisterna vidrio existente ou projetado no local e adja&ncia;
d) locatiza@o, se for o caso, de vertentes, cursos d'ggua, fontes naturais, vales, bacias,
represas, comportas de inundaeo, locais apraziveis, wnstruq6es existentes que i a o permanecer
ou nao, e caracterlsticas dos terrenos circundantes;
e) localiza@o, caracteristicas e dimensionamento de areas e equiparnentos pPblims ou
particulares existentes ou projetados para o lad;
f) cotas dos niveis das redes de serviws poblicos existentes ou projetadas;
g) outras indicaws exigidas em regulamento ou solicitadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento.
V - Planta de situaHo da Area, em 4 (quatro) vias, na escala de 1:10.000, corn orientaHo
Norte-Sul verdadeira, que permita perfeito reconhecimento e localiza@o.
8 IP0 s mapas e plantas deveGo ser assinsdos pelo interessado e pelo responsAvel
tecnico pelo levantamento topograf~co.
5 2g 0 s documentos referidos nos tncisos I e Ill podeio constar de c6pia obtlda por
qualquer processo, autenticada pot tabeliao ou pelo funcionerio do protomlo mediante a
apresentaqao dos originais no ato da entrega.
Art.147 Entregue o requerimento corn os documentos referidos no artigo anterior, a
Secretaria Municipal de Planejamento devera, no prazo maxim0 de 30 (trinta) dias Oteis, fixar
sobre os mapas apresentados as diretrizes a serem obsenrados no plano, cornpreendendo:
I Caracteristicas, dirnensionais e localizacao das diversas zonas de uso, indicando
lndices urbanisticos, recuos, testadas e areas minimas dos lotes;
II Caracteristicas, dimensionamento e trawdo bAsico do sistema vidrio principal, de forma
a adequh-lo A estrutura vihria existente ou projetada e As condifles locais;
111 Caracteristicas, dimensionamento e localiaa@o de Areas verdes e das destinadas a
usos institucionais;
IV DeterminaHo das Areas reservadas nos termos desta Lei e retificaHo, quando for o
caso, de cursos d'dgua, bem como as faixas saniGrias necessarias ao escoarnento de dguas
pluviais.
Pahgrafo onlco A Secretaria Municipal de Planejamento deverd fornecer, ainda, as
especifica~6es, plantas, perfis, refergmias de nlvel, cmrdenadas, detalhes e normas
complementares que se fizerem necessdrias.
Art. 148 Aprovadas as diretrizes pelo SecrelArio Municipal de Planejamento, a p b ouvido,
se for o caso, o Conselho Municipal de Planejamento, serA devolvida ao interessado urna das vias
de cada planta, juntamente corn a carta de diretrizes, que terA validade peto prazo 2 (dois) anos,
contados da data de sua expedi@o.
ParAgrafo lnico A Prefeitura, mesmo durante o decurso do prazo referido na parte final
do capuf deste artigo, poderd alterar as diretrizes fixadas, desde que fundada em relevante
interesse pOblico.
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Subseq%oll
Da aprovapiio de plano de arruamento e de loteamento
Art. 149 - Recebidas as diretrizes, o interessado poderd elaborar o plano de arruamento e
de loteamento, que deveri ser apresentado em 4 (quatro) obpias, sendo uma em papel vegetal
copiativo, todas assinadas pelo propriet&io ou representante legal, e por profissional habilitado
corn os seguintes docurnentos:
I - Planta geral do arruamento ou loteamento, escala 1:1000 ou 1:2000, corn curvas de
nivel de metro em metro, corn vias de circulaqao, quadras, zonas de uso, areas verdes e
destinadas a usos institucionais amamadas a urn dos vbrtices da trianguta@o fornecida pela
Prefeitura, indicando corn precisao as Areas e percentuais de :
a) terreno a ser submetido a armamento ou loteamento;
b) quadras;

c) vias de circula@o;
d) &reas verdes e paisagisticas, &reas resewadas onde n8o sejam permitidas edifica@es,
servid8es, vias de pedestres e vielas saniGrias;
e) &reasdestinadas a usos institucionais;
9 parcelamento das quadras em lotes, corn cotas de todas as linhas dividrias, grea e
testada de cada lote e nOmero total dos lotes.
II Identifica@o do loteamento e das vias e quadras, de acordo com o regulamento desta
Lei.
111 Dimensdes lineares e angulares do projeto, raios, cordas, arcos, pontos de tangencia,
vertices de triangulaflo e dngulos oentrais das vias de circula@o curvilineas.
IV - IndicaHo dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos Angulos e areas
das ruas projetadas, amarrados a referencia de nlvel oficial.
V DisposiMo, forrna e dimensionamento exato das Areas verdes e das destinadas a usos
institucionais, das quadras, vias de circulaHo hieraquizadas, servidfies e vielas saniurias.
VI Perfis de todas as vias, Areas poblicas e paisagfsticas, corn seqdes a cada 20,OOm
(vinte metros), desenhados em dois sentidos normais, em escala 1:1000 horizontal e 1:100
vertical, definido declividade, concordancia de curvas, aterros e cortes e respectivas dimensdes,
largura e interseqbes das vias, m a m s de alinhamento e nivelamento, faixas de rolamento e
passeio.
VII SeNes transversais e longitudinais, escalas 1:1000 horizontal e 1:I00 vertical, das
quadras onde se efetuarZio movimentos de terra, indicando os cortes e aterros nas convenQBes

-

-

-

-

usuais.

-

VIIf Projeto completo do sistema de drenagem e escoamento das hguas pluviais,
indicando e detalhando o dimensionamento dos condutores, bocas de lobo e demais
equipamentos, obsefvadas as normas tbcnicas e especificaGijes da Superintend6ncia Municipal
de Obras e ViaMo.
IX Projeto de retificaeo de wrregos e rios, se for o caso, indicando-se as obras d'arte e
forma de preven@o dos efeitos da eroJ o e da polui~io.
X
Projeto completo do sistema de esgoto sanitaria, a ser submetido B empresa
concession6ria do respective serviqo, indicando o local de lanwmento de residues.
XI Projeto mmpleto do sistema de alimentaHo e distribuiMo de Agua poavel, a ser
submetido A concessiondria desse serviw, indicando a fonte abastecedora e volume disponivel.
XI1
Projeto de loca@o topogrhfica e terraplanagem com ~Alculose detalhes de
levantamento corn demarcaHo de amrdo corn espec8caqBes do regulamento, indicando corn
preciGo os cortes, atems, ernprestimos, bota-fora, corn volumes definitivos.
Xlll
Projeto de guias, satjetas e pavimenta@o das vias e praps, obedecidas as
especficafles e normas da Superintendiincia Municipal de Obras e ViaHo.
XIV Projeto de urbanizaHo, paisagismo e imobiliario urbano das &teaverdes, bsm corno
de arborizaHo dos logradouros, induindo as areas destinadas a usos institucionais que
eventualmente nao tenham sua utilizaHo prevista corno de imediato, devendo tratar as Areas de
edlficafles futuras corn vegeta@o de pequeno pone e obedecendo as normas que sejam
editadas pela Secretaria Municipal de Servi~osUrbanos.
XV Projeto de IuminaHo pPbllca e de distribuigo de energia eldtrica a ser submetido a
respectiva mncessiondria.
XVI - Planta de situaMo, escala de 1:10.000, corn a IocalizaMo do im6vel referido As vias
adjacentes oficializadas.
XVlt Memorial descritivo e justificativa de todos os projetos, corn as explicapbes e
informagbs t4cnicas necess8rias A sua perfeita compreensao, contendo ainda os seguintes
elementos:
a) descriHo sucinta do armamento, corn suas caracteristicas, destinaHo e densidade
demogwca prevista;

-

-

-

-

-

b) condighs urbanisticas do arruamento e as IimitaqBes que incidam sobre os lotes e suas
oonstruqdes, al6m das que constem das diretrizes fornecidas pela Pmfeitura;
c) enumeraHo dos equipamentos urbanos, inclusive servi~ospQblicos ou de utilidade
pijblica disponfveis no loteamento e adjacencias e previsao dos que devefio ser implantados;
d) demonstraglo t&cnica da viabilidade de execu@o dos melhoramentos exigidos e dos
equipamentos de servi~ospublicos ou de utilidade pubtica de responsabilidade do loteador, de
concession~riose do Municipio, corn estimativa dos respectivos custos, devendo em rela@o As
concessionArias de serviws poblicos de energia elbtrica, telefone e Agua e esgotos, anexar carta
de cornpromisso a respeito;
e ) indicaqBo das ruas, espagos resewados e &reas destinadas a equipamentos que
passarao ao dorninio do Municlpio.
XVlll Cronograma de execuMo das obras a cargo do loteador.
§ I* Cada pew gdfica do projeto deverd conter na parte inferior direita, quadro destinado
As legendas e conven-s, obedecidas a padronizaMo em vigor.
g 2g A planta de armamento e loteamento, deverd conter, acima do quadro referido no
parAgrafo anterior, urn outro com a indicaHo da Area total do terreno e, em nomero absoluto e
relativo i3 essa 6rea total:
a)a Area total de quadras;
b)area de vias de circula@o;
c)Areas verdes e de equipamentos urbanos;
dlquantidades e dimensaes dos lotes.
Art. q50 O requerimento deverA ser apreciado pela Secretaria Municipal de Planejamento
no prazo de 60 (sessenta) dias Oteis contados da data de sua entrada no protocolo, al nio se
cornputando os dias em que tenha sido ele submetido A apreciaHo de 6rgSos outros da
Prefeitura, em funq5o da necessidade de esclarecimentos, ou ao Conselho Municipal de
Planejamento, bem como o tempo despendido no aguardo de esclarecimentos ou dilig6ncias
solicitadas ao loteador.
Art. 151 Apreciado o projeto de arruamento ou loteamento, o 6rgao competente da
Secretaria Municipal de Planejamento emitid parecer conclusive, submetendo-o A decisao do
respective titular.
Art. 152 Em u
fn@oi
da relevancia que o loteamento ou amamento possa assumir, bem
oomo ocomndo a hipdtese do Art. 50, desta Lei, o Secretario Municipal de Planejamento,
submeterA o projeto de loteamento ou arruamento ir previa apreciaHo do Conselho Municipal de
Planejamento, que deverA emitir parecer no prazo mAximo de 20 (vinte) dias ilteis.
Art. 153 Aprovando o projeto, o SecretArio Municipal de Planejamento determinard a
expediqao de Alvard de Licenqa, que sera entregue ao interessado mediante proholo e prova do
pagamento dos tributos incidentes, devendo dele constar:
a) denominaMo do loteamento;
b) zoneamento de uso do solo do terreno;
c) prescriqbes urbanisticas para a zona ou zonas em que se situar, observando o disposto
no Art. 50;
d) obras e serviqos a cargo do interessado e pram para sua execuqao;
e) quaisquer condifles especiais que, a juizo da Secretaria Municipal de Planejamento,
devam ficar expressas.
Pahgrafo lnico Aprovado o projeto, a Secretaria Municipal de Planejamento propord ao
Prefeito a expedi@o de ato denominando as vias e logradouros pdblicos, o qual, sempre que
possivel, deved anterior ao alvad de licenm para dele constar.
Art. 154 Recebido o alvard, o interessado deved, obedecidas as disposiflss em vigor e
no p w o que Ihe for assinado, promover sua inscriHo no registro competente.
5 lQ
lnscrjto o loteamento, o interessado encaminhard certidgo a respeito ao drgao de
Planejamento, no prazo de 30 (trinb) dias.
5 2a A falta de cumprimento dos prazos a que se refere o cap& e o pardgrafo anterior,
implica na caducidade do alvard,
Art. 155 0 despacho que indeferir o pedido de aprovaqao de loteamento e de armamento
deverd ser, necessariamente, fundamentado.
Art. 156 0 proprietArio de loteamento ou armamento somente poderA expor lotes a venda
apbs o cumprimento das obrigaQBesque Ihe sejam impostas em virtude de dispasiMo legal ou da
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hipdtese prevista na letra e, do art. 153, constantes do alvarA respectivo, al4m daquelas referidas
no 5 1"esste artigo.
5 IQ
DeverA o proprietArio, antes de expor lotes A venda promover, as suas expensas, os
seguintes serviqos:
I Abertura de vias, p r a ~ se outros logradouros, aldm das areas destinadas a
equipamentos urbanos, e obras de terraplanagem e retirada de edificafles, se for o caso.
II ConstruqAo do sistema de escoarnento de aguas pluviais, galerias, pontes, pontilhfies,
bueiros, muros e outras benfeitorias constantes do projeto.
111 - Coloca@o de guias e sarjetas em todos os logradouros, obedecido o projeto
respectivo.
IV PavimentaMo das vias de pedestres e vielas sanitArias, executando escadas quando a
declividade for superior a 15% (quinze por cento) e obedecidas as especificagbs e normas
adotadas pela Superintend6ncia Municipal de Obras e Via@o.
V ColocaMo de marcos de concreto nos alinhamentos das vias, praws e outros
logradouros, corn I w @ o de todas as quadra amarradas.
VI Pavirnentaeo ou outro tipo de revestimento, conforme especificado no alvad das
dernais vias de circula@o.
VII ExtenJo da rede de energia eldtrica para consumo domiciliar em todas as vias,
praqas e outros logradouros, de acordo corn o projeto e prornover sua IigaMo ao sistema pela
concessionaria.
Vlll Extensao da rede de abastecimento de Agua, na forrna do inciso anterior.
IX Quando posslvel, a julzo da respectiva mncession8ria, execu~aoda rede de esgotos
sanitdrios.
X - RetificaHo de cbrregos e rios e execuNo das obras d'arte e demais servi~os
necessdrios A preven@o dos efeitos da erosao e poluieo.
5 - A Prefeitura fornecerd os elementos e normas necessdrias A execuHo dos serviqos
referidos no pardgmfo anterior.
Art. 157 A Prefeitura poder& dispensar, total ou parcialrnente, qualquer das exighncias
referidas no artigo anterior, mediante parecer p&vio s favordvet do Conselho Municipal de
Planejamento, salvo as constantes dos incisos I, VI,VII e Vlll do 5 AQ.
Art.158 As obras referidas no Art 156 e seu § IP
deveho ter inlcio no prazo de 1 (urn)
ano da data da expediMo do alvar6, devendo estar concluidas no pram de 3 (trgs) anos,
contados da rnesrna data.
5 lQ0 prazo de conclusZio das obras poderA ser promgado, uma dnica ver, por 1 (urn)
ano.
§ 2P Caracteriza-se o inicio dos serviws pela abertura e nivelamento das vias de
circula~ao,wmunicado ao setor cornpetente da Secretaria Municipal de Planejamento.
5 S 0 descumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, implica na caducidade do
atvarA.
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S u b s q i o Ill
Da aceitapiio do arruamento o loteamento
Art. I59 - Concluldos os servigos a cargo do loteador, fica ele obrigado a solicitar ao drgao
cornpetente da Secretaria Municipal de Planejamento seja efetuada vistoria para aceitaMo do
arruamento e do loteamento e consequente oficializag%odas vias e logradouros.
Art. 160 - 0 s senricos p o d e ~ oset efetuados por partes, desde que tal circunst6ncia
conste de cronograma aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento, podendo, nessa
hipbtese, a aceitaHo e oficializaHo ser feita em rela@o as partes do loteamento ou armamento
beneficiadas e dependendo a wntinuidade dos serviws de aceita@o e recebimento em relaHo

as etapas vencidas.

-

Art. 161 Na hipdtese do artigo anterior, cada parte do loteamento a ser beneficiada nos
tennos do cronograma devera atender aos valores minimos estabelecidos no art. 134, desta Lei,
em relaqao as vias de circulaNo, Areas verdes e As destinadas a usos institucionais.
Art. 162 Ocorrendo a Ripdtese do artigo 160, concluidos os serviqos em relago A Area
total, deverA ser efetuada vistoria em todo o conjunto para aceita@o definitiva do loteamento e
arruamento.

-

Art. 163 - Para garantia da execuqao dos serviQos referidos nos artigos anteriores, o
loteador caucionad o equivalente a 30% (trinta por cento) dos lotes, que ficaGo clausulados de
inalienabilidade e irnpenhorabilidade, devendo a circunsancia constar do respective a l v a i de
licenqa.
Art. 164 - Aceito o lotearnento, os lotes caucionados sefio liberados, devendo a libera~go,
na hipdtese do artigo 160, ser proportional A Area beneftciada.
Art. 165 - NBo cumprindo o loteador as obrigafles a que se refere o art. 156 e seu
pahgrafo lQ,
os totes caucionados passaho ao domlnio do Municlpio pelo sb fato da extin@o do
prazo, sem prejuizo das cornina~oesque Ihe sejam impuGveis, ficando a Prefeitura obrigada a
executar os senritps a cargo do loteador.
Pardgrafo tinlco - Caso o custo dos servi~osseja superior ao valor dos lotes, a Prefeitura
cobrarA do loteador a diferenw que venha a ser apurada.

SubseHo IV
Da modificaHo de plano de arruamento e de loteamento

Art. 166 - 0 loteador, at4 a condusao dos serviws referidos no art. 156 e 5 19, podera
propor modifica@es no plano de arruamento ou de loteamento, desde que:

-

I Ngo prejudique os lotes prometidos A venda ou vendidos;
II Ngo irnplique em alterafles ou remanejamento de 6reas destinadas aos usos pdblicos,
tais corno: sisterna vidrio, equiparnentos institucionais e Breas verdes.
Art. 167 0 s planos e projetos de modifica@o devergo set anexados ao projeto original,
devendo ser submetidos ao rnesmo procedimento a que esGo sujeitos os projetos originais, at6 a
sua mnclus~o.
Pahgrafo anlco Aprovado o projeto de rnodificaqio, deverd ser expedido alvard de
licenqa, nas mesmas condifles e sujeito As mesmas exigencias do alvard original.

-

-

SeHo Ill
Do remanejamento de &reas
M. 168 - A Prefeitura poderi promover ou autorizar o remanejamento de areas, visando
erradicar areas nao utilizadas, sub-utilizadas, ou cujos usos ou trapdos tenham se revelado
inadequados.
Art. 169 - Considera-se remanejamento de Area a modifica@o, feita por iniciativa da
Prefeitura ou por terceiros mediante licenqa, de parcelamento, dos usos da localiza@o ou
intensidade dos usos, visando a reurbanizaMo da Area atingida.
5 lQ
- 0 remanejamento de drea podera ser feito corn real@oi apenas &s &reas resewadas
nos termos do art. 134 desta Lei, sendo,nessa hipdtese, de iniciativa da Ptefeitura.
$ T - 0 remanejamento de areas, apds autorizado, servirA de diretri para futuros
loteamentos ou arruamentos de areas adjacentes.
Art. 170 - 0 remanejamento poderd ser autorizado pela Prefeitura em relaMo a quadras
situadas em loteamento aprovado quando:
a) estiverem desprovidas de edifica~bs;
b) a situapfio das edificaq6es existentes o perrnitir, sem prejuizo pars seus proprietArios e a
ju izo da Secretaria Municipal de Planejamento;
c) necesshrios para melhor adequa@o de equipamentos cornunit8rios.
Art. 171 - Pretendendo obbr autorizaMo para remanejamento, de Area, o proprietArio,
entidade pQblicaou particular, devera apresentar projeto, obedecidas, no que for aplidvel, as
regras mncernentes a loteamentos, devendo ser submetido ao Conselho Municipal de
Planejamento quando implicar em altera@o de usos, na sua localiza@o e intensidade ou quando
atingir Areas reservadas nos termos do art. 134.
Art. 172 - 0 remanejamento de Areas toteadas anterionnente A vigencia desta Lei somente
poderA ser autorimdo quando adequar-se as exiggncias do art. 134, n8o podendo, em nenhum
caso, implicar em redu@o das areas destinadas a h a s verdes e equiparnentos institucionais.

Se@o IV
Dos desdobramentos, remembrarnentos e desmembramentos de lotes
Art. 173 - NSo se& adrnitido desmembramento, remembramento ou desdobramento
quando houver parte remanescente que nao atenda 4s exig6ncias minimas para a zona
respectiva para wnstituiHo de lote independente, nos terrnos do anexo V ou quando irnplicar na
desconformidade de edificaMo existente.
Art. 174 - A constru@o de mais de urn edificio em urn mesmo lote, quando possivel nos
termos desta Lei, nao constitui desrnsmbramento.
Art. 175 - Aplicam-se, no que couber, aos desmembramentos, desdobrarnentos e
remernbramentosas regras relativas a loteamento.
Art. 176 - A Prefeitura poder4 regularizar os lotes que, A data da publicaeo desta Lei, j3
haviam sido subdivididos ou remernbrados, desde que o interessado comprove a circunstilncia por
meio de qualquer documento hdbil.
Art. 177 - 0 s projetos de desmembramento, desdobramento e remernbramento
depende~o, quando de iniciativa do proprietsrio, de l i c e n ~da Secretaria Municipal de
Planejamento, devendo o interessadojuntar a seu requerimento:
I - Projeto cornpleto, em 5 (cinco) vias, sendo uma em original wpiativo, na escala 1:1000,
assinado pelo proprieario e pelo responsavel tecnico, legalmente habilitado, corn indicaMo da
situago que resultard do projeto, com todas as linhas divisbrias, recuos minimos obrigatorios e
dimensbs e areas dos lotes resultantes.
It - Uma via da planta, na mesma escala estabelecida no inciso anterior, corn indicaMo da
situaHo aha1 da Area, curvas de nivel de metro em metro, vias lindeims, dimensbs,
confrontaMes, recuos mtnimos obrigatdrios e superflcies.
111 - Planta de situa~80,em 4 (quatro) vias, escala 10.000, que perinita o perfeito
remnhecimentoe localiza@o da Area.
IV - Tltulo de propriedade.
Parigrafo irnico - SerA dispendvel a assinatura de profissional habilitado quando o
projeto abranger apenas 2 (dois) lotes.
Art. 178 - Quando o desmembramento, desdobramento ou remembramento vincular-se a
projeto de edifica@o, deverA ser apreciado conjuntamente corn ele.

Sei$io V
Dos programas habitacionaise das edificaq6es de interesse social
Art. 179 - 0 s programas habitacionais e as edificaqbs de interesse social, desenvolvidas
pelo Municipio ou dentro de programas financiados peto Sistema Financeiro de HabitaMo, qus
tenham wmo objetivo o desenvolvimento e a integraHo A cornunidade de populaq#o de baixa
renda, constituindo conjuntos habitacionais ou recuperando assentarnentos jB existentes, ficaio
sujeitos As normas desta Lei, corn as exce@es estabelecidas nesta SeqAo.
Art. 180 - Para os efeitos desta Lei, os programas referidos no artigo anterior classificarnse pelas seguintes categorias:
I - 0 s que beneficiam famiias sem renda fixa ou corn renda igual ou inferior ao salArio
m[nimo regional.
I1 - 0 s que atingem farnilias corn renda superior a 1 (urn) e igual ou inferior a 5 (cinco)
salhrios minirnos regionais.
111 - 0 s que se destinem a farnilia corn renda superior a prevista no Inciso anterior, mas
inferior ou igual a 10 (dez) sal8rios minirnos regionais.
Art. 181 - Aos programas referidos nos artigos anteriores nao se aplicam as disposifles
do Art. 144, relativas a testada, area minima e indice de conforto.
Art. 182 - Nao se apticam aos programas referidos no inciso I, do art. 180, o disposto no
ark. 128 e no 5 IG,
do art. 144.
Art. 183 - 0 s projetos de amamentos e loteamentos de interesse social, Inctusive os
conjuntos habitacionais, devefio ser procedidos de consulta ao drgao de planejamento quando A
sua localiza@o, devendo a respeito ser ouvido o Conselho Municipal de Planejamento CONPMN.
Art. 184 - 0 s arruamentos e loteamentos referidos nesta se@o temo tratamento

diferenciado no que respeita a Areas e testadas mlnimas dos lotes, caracterlsticas das vias locais
e de pedestres, indices de aproveitamento das glebas e densidades demogdficas, conforme
Anexo XII.
Art. 185 - Nos amamentos e loteamentos previstos no inciso I, do art. 180, nenhum lote
podera ter frente para via de circula@o corn largura inferior a 10,OO m (dez metros), podendo,
contudo, estar voltado para rua de pedestres corn largura minima de 8,00rn (oito metros), desde
que seu cornprimento nao ultrapasse a 20 (vinte) vezes a largura.
Art. 186 - As quadras corn rnais de 150,OO m (cento e cinqiienta metros) de cornprimento
s e i o obrigatoriamente divididas ao meio por via de pedestre ou viela sanitdria, corn largura
minima de 4,00 rn (quatro metros), nao podendo, nesse =so, nenhum lote ter frente para ela,
ressalvado o disposto na park final do artigo anterior.
Art. 187 - Podeho ser incluidos espaqos livres de uso comum, interno As quadras
edilicadas corn apartarnentos, at4 o limite de 5% (cinm por cento) do total de 6reas verdes, n8o
podendo eles ser usados para estacionarnento ou guarda de veiculos.
Art. 188 - As habitafles de interesse social, sejam unifamiliares ou multifamiliares, setgo
como tais consideradas quando tenham area minima de 30,OO m (trinta metros quadrados) e
mdxima de i00,OO m (cem metros quadrados).
Padgrafo tinice Na hipdtese de edificafles unifamiliares, podera ser admitida Area
inferior A minima estabelecida no caput desk artigo, desde que do projeto respective conte a
previsao de execuq8o por etapas, partindo de nocleo embriao corn Area minima de 18,OO m
(dezoito metros quadrados).
Art. 189 - 0 s espaws para estacionamentos serZio dispensados nos programas referidos
no inciso I, do art. 180, podendo, nos demais casos, ficar situados fora do$ lotes, junto As vias de
circulagao, desde que sejam estas arborizadas e que fique desimpedida a faixa carro$dvel.
Art. 190 - Toda gleba destinada a fins urbanos, rnesmo quando nao parceladas em lotes
individualizados, obedecerd ao disposto no Capitulo V, no que couber.

LEI COMPLEMENTAR Ng 024 DE 28 DE JUNHO DE 2000".
Dispbe sobre os beneficios ao Programa de Arrendamento
Residencial PAR e da outras providencias.

-

A PREFEITA MUNICIPAL DE NATAL,
Faqo saber que a Carnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. lQ
Fica instituido no imbito do Municipio do Natal o Sistema de Beneficios Fiscais

As habita~besde interesse social produzidas pelo Programa de Arrendamento Residencial - PAR

na forrna estabelecida na Medida Providria 1.944-15, de 26 de maio de 2000 e suas reedigaes,
garantindo:
I que os empreendimentos devem estar inseridos a rnalha urbana, dotados de infraestrutura bAsica cornpreendendo pelo menos fornecimento de Agua, energia eldtrica, solu@es de
esgotamento sanitArio e serviqos pQblicosessenciais de transporte poblico e coleta de lixo;
II - a infra-estrutura interna dotada de no minimo fornecimento de energia eletrica e Agua,
pavimentaeo, soluggo de esgotamento sanitdrio e drenagem, cujos custos devem fazer park do
projeto;
Ill - no minimo uma vaga de estacionamento para cada unidade residencial para as
edificafles rnultifamiliares;
IV - area edificada de no minimo trinta e sete metros quadrados (37m2).
Art. F - 0 s beneficios fiscais de que trata esta Lei alcanpm exclusivamente imdveis
novos e somente perduram enquanto o imdvel estiver incluido no PAR e compreendem:
I - isen~aodo lmposto Predial e Territorial Urbano IPTU incidente sobre o imdvel
arrendado;
II isen@o do lmposto sobre Transmisdo 'Inter Vivos" de Bens Imdveis e Laudemios
referente B aquisiqBo do imdvel pelo Fundo de Arrendamento Residencial corn exclusiva
destinafio a projeto aprovado pelo PAR;
Ilt - isen&o da Taxa de Licen~adetxlrrente da execugo de obras e urbanizaflo de Areas.
Pardgrafo h i c o - A isen@o do IPTU, que n i o pode ser concedida por prazo superior a quinze
(15) anos contados do primeiro arrendamento, condiciona-se 9 satisfaMo conjunta das seguintes
exig3ncias:
I- relativas ao arrendaHrio:
a)nao ser ele ou seu dnjuge proprieario ou promitente comprador de outro imdvel;
b)ter renda familiar mensal ate seis (06) salarios minimos nos ultimos doze (12) rneses;
II- relativas ao imovel objeto do arrendamento:
a)possuir area construida de ate oitenta metros quadrados (80rn2) encravado em terreno
de at6 duzentos metros quadrados (200rn2)ou fra@o ideal de at6 cem metros quadrados (100m2);
b)Possuir valor venal inferior a vinte mil unidades fiscais de referencia (20.000 UFIR's);
c)nao ser desviada a utiliza@o exclusivamente residencial.
Art. S Ficam as alineas "a" e "b" do inciso 1
I do artigo 99 da Lei nQ 3.882, de I 1 de
dezembro de 9 989 alteradas, passando a vigorar corn a seguinte reda@o:
8) " urn infeira e trinta mi/&simos de UFIR (1,030) por metro quadrado (dl/icenciado e
nunca inferior a doze inteiro e durenfos e cinco mil&simo (12,205) de UFIR;
b) Vinte e cinco rnil&simo de (0,025)UFIR por metro quadrado In?) de Area bmta pela
aprova@o de lofeamenfo e desmembramento ou reuni3o de lotes e nunca inferior a cinqiienta
(50,000) UFiR's .
Art. 42 - Fica atriburda a responsabilidade, na qualidade de contribuinte substituto, pela
retenqao e pelo recolhimento do lmposto Sobre Serviqos - ISS al4m das hipdteses previstas na
Lei 5.039, de 24 de agosto de 1998:
I - a Caixa Econdmica Federal em rela@o aos serviqos que lhes sao prestados inclusive
os decorrentes do PAR;
II- as agdncias de publicidade em relaqAo aos serviqos que lhes sao prestados.

-

-

-

-

"hblicada no DOE & 30/07/99.

Pariigrafo dnico - fica o Poder Executivo autorizado, no interessa da administra@u
tributiria, a estender ou suspender o regime de substituiHo tribut&ria de que trata esta Lei e a Lei
5.039, de 24 de agosto de 1998, a outras atividades sujeitas ao ISS, bem corno baixar normas
complementares para a aplica@o deste artigo.
Art. 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a preserrte Lei no todo ou em
parte.
Art. 8P - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaHo.
Art. 7Q- Revogam-se as disposims em coWrio.

Palacio Felipe CamaGo, em Natal (RN), 28 de junho de 2000.
Wilma de Faria
PREFEITA

LEI NP 5.191. DE 16 DE MA10 DE 2 0 0 0 ~ .
Disp8e sobre a preservaqBo e tombamento do patrimhnio histdrico,
cultural e natural do Municlpio do Natal e dB outras provid&ncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL
Fa~o
saber que a CAmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Do Patrimdnio Hlstbrlco e Cultural Municipal

-

Art. lQ Constitui o Patrimbnio Histbrico e Cultural Municipal, as obras, objetos,
documentos, rn6veis e imdveis de valor histbrim, cultural, paisaglstico, ecoldgico e arquitetbnico,
paleontolbgico, social e cient1fico de Natal, conforme art. 166, inciso II da LOM.
Pardgrafo Qnico SeGo considerados parte integrante do Patrimbnio HiWrico, Cultural e
Natural a que se refere o caput do artigo, os bens inscritos em urn dos 03 livros de tornbo,
instituldos por esta Lei no artigo 99.
Art. F - A present9 Lei se aplica As coisas pertencentes As pessoas naturais, bern mmo
As pessoas jurldicas de direito privado e de dimito pQblico.
Art. 3' - Nao se aplica o tombamento na drbita municipal, aos bens excluldos do seu
regime pela LegislaHo Federal, (Decreto Lei ng25137 - art. 9).

-

Dos drgaos e suas Competdncias

-

Art. @ A proteflo e tombamento dos bens Histdricos Culturais, cabs ao Municipio, que
tera seus drgaos -FundaNo Cultural Capitania das Artes (FUNCART), e Secretaria Especial de
Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), como insGncias cornpetentes para aplicaqgo desta Lei,
assim wrno o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (CONPLAM).
Art. 5P Compete privativamente A FundaqAo Cultural Capitania das Artes (FUNCART):
I - elaborar e executar a politica de preservaqao do Patrimbnio Cultural do Municfpio
atravbs de instrumentos, planos e projetos;
II receber pedidos de tombamento;
111 notificar o tombarnento de bens aos proprietArios;
IV - indicar os incentives a serem obtidos pelo proprietdrio do bem tombado.
Art. 8 - Compete privativamente A Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanism0
(SEMURB):
I - estabelecer as formas de fiscaliza$ao, da preservaHo e do uso dos bens tombados;
II - arbitrar e aplicar san@es previstas em Lei.
Art. P
compet&ncia cornurn da FUNCART e SEMURB:
I rnanter contatos corn organismos pablicos e privados, nacionais e internacionais,
visando a obtenflo de cooperagfio tbcnica e recursos para a execuMo de projetos e planos
relatives B preservaMo e uso dos bens culturais do Municlpio;
II emitir parecer tdcnico, sobre questbs relacionadas corn esta Lei;
Ill aplicar medidas previstas em Lei newssarias a que se produzam os efeitos do
tombamento, dentro de sua cornpetencia.
Art, 8e Para auxiliar a administraHo publica na orientaHo, no planejamento, na
interpretaeo e julgarnento de mathria de sua cornpet6ncia e conforme o estabelecido nos artigos
82, 83 e 132, § l8 da Lei Organics do Municipio de Natal, ser6 ouvido em cardter consultive e
deliberative o Conselho Municipal de Cultura (CMC), criado pela Lei Complementar nQ 20 de 02 de
m a w de 1999 e vinculado h FUNCART.

-

-

-

-

-

-

-

m~ublica&no DOE & 20/09/00.

Do Tombamento
Art. P - Ficam instituldos os Livros de Tombo Municipal mantidos pela FUNCART e
destinados A inscri@o de bens a que se refere o artigo 1"esta Lei, que o Conselho Municipal de
Cultura considerar de interesse para o Municipio.
5 lQ
- Livm de Tornbo Hisfdtim, para as coisas de interesse da Histbria da Etnografia e da
Arqueologia.
§ P - Livro de Tombo Artistico, para as obras de interesse das Artes Visuais e da
Literatura.
5 3' - Livro de T o m b Arquitet8nico e Paisagistico, para os monumentos naturais, sltios e
paisagens de singular e notdrio valor dnico-paisagtstico.
Art. 10 - Para a inscri@o no tivro de Tombo serA instaurado processo por iniciativa de
uma das institui~hsmencionadas ou de pessoas juridicas ou fisicas, pleito que serA apreciado
pelo Conselho Municipal de Cuttura.
Art. 11- 0 s requerimentos a que se referem o artigo anterior pode&u ser indeferidos corn
fundamento em parecer tecnico emitido pela instituiqao competente.
Art. 12 - Instruirio o pedido de tombamento, razio explicativa da solicita@o acompanhada
do(s) seguintes documento(s), no que couber:
a. Memorial Descritivo, contendo histbrim do bern a ser tombado;
b. DescriHo grhfica e iconogr6fica;
c. Sintese ou sinopse do bern a set tombado.
Padgrafo unico - Podeeo tarnbdm ser apresentados pareceres tecnicos ou de
especialistas acerca do bern a ser tombado.
Art. 13 - Apbs o deferimento do requerimento de que trata o art. 10 o drggo competente
notificard o proprietArio do bem a ser tombado no prazo de 15 (quinze) dias Oteis, assinalando-se
igual prazo para o proprietArio apresentar contesta@o, se assim desejar, explicitando as raz6es
de sua irnpugnaMo ao tombamento.
Padgrafo tnico - A notificaHo ser6 feita por via postal, corn A.R. - Aviso de
Recebimento, ou por Edital se n%olocalizado o proprieario.
Art. 14 - A partir da data da notificag80, o bern ficard sujeito &s Iimita~Ciesimpostas pela
presente Lei e seu regulamento sendo considerado tombamento pmvis6ri0, seguindo o regime de
presenra@o at6 a deciGo final do Conselho Municipal de Cultura.
Art. 15 - Em caso de nao haver contestaHo dentro do prazo concedido, o titular da
instituiHo competente, determinad por despacho, que se proceda a inscri~iodefinitiva do bem
no Livro de Tombo e se efetivern as seguintes provid&ncias:
I - publicaMo da decisao no DiArio Oficial do Estado;
II - no caso do bern imbvel, comunicaHo ao oflcial de registro de im6veis competente o
conteudo integral da decisao para a devida transcrieo, inclusive para efeito das restri~aes
impostas aos bens do entorno;
111 - sendo mdvel o bern, cornunica#o ao oficial de registro de titulos e documentos, para
as devidas anotaqhs e registros;
IV - NotificaHo aos drgaos competentes.
Art. 16 - Havendo ou nao contestaMo apbs expirar o pram para apresenta@o de defesa,
o Processo ser& remetido ao Conselho Municipal de Cultura, que proferirA decisgo dentro do
prazo de sessenta dias, a contar do seu recebimento.
l8
- O Conselho Municipal de Cultura podera solicitar a instituiHo cornpetente novos
estudos, pareceres, vistorias ou quaisquer outras medidas qus orientem o julgamento, caso em
que o prazo de decisao podera ser prormgado por mais trinta dias.
g T - SerA publica a sessao do Conselho, na qua1 foi proferido o julgamento, sendo
facultada a palavra aos conselheiros, ao proprietArio e aos proponentes.
5 3P - Poderd a parte considerada prejudicada corn o julgamento do processo apresentar
pedido de reconsideraeo ao Conselho Municipal de Cultura, no pram de lS(quinze) dias, a
contar da data da sesJo do conseiho ou da notiicaMo corn AR, conforme o caso, evidenciando
as razaes de interposiMo do referido pedido, corn fundamento na decisao proferida.
5 @ - Serd assinalado igual pram para a apresentaqao e contra-raz6es a outra parte,
devendo Conselho Municipal de Cultura proferir sua decisao no prazo de quinze dias, apds
expirado o periodo de apresenta~gode contra-raz6es.

Art. 17 - Proferida em sesseo pdblica a decisk do Conselho Municipal de Cuitura
deierminara a insemo definitiva no Livro de Tornbo e as dernais provid6ncias constantes dos
incisos I a IV do art. 15.
Art. 18 - Se a decisgo for contrdria ao tombamento, imediatarnente sera0 suspensas as
limitafles impostas pel0 art. 14 da present8 Lei.
Art. 19 - 0 tombamento de conjuntos urbanlsticos, para dar-lhes o carater de monumento
histbrico, se& processado pela SEMURB, dependendo, por4m de lei a sua efetivaflo.
Do Bern Tombado

Art. 20 - A prot-o
e oonserva@o dos bens tombados cabeflo aos seus proprieGrios e
aos cidadaos em geral, cabendo aos primeiros, o bnus financeiro da conservaHo nos termos da
lei.
Art. 21 - 0 bern tombado nao poderi ser descaracterizado.
5 1' - A restauraMo, repara@o, altera@o ou qualquer intervenHo no bern tombado
somente poder4 ser feita em cumprimento aos padmetros estabelecidos na conveniente
orienta@o e acompanharnento de sua execu@o
i
5 T - Havendo dovida em rela@o As prescriNes do Conselho Municipal de Cultura, cabe
A instituiGo competente solicitar esclarecimentos hquele Conselho.
Art. 22 - 0 s bens tombados nao podeMo ser desapropriados, exceto para manter-se Q
tombamento.
Art. 23 - As construGes, demoliges, projetos paisagisticos e coloca@o de anhcios,
cartazes ou qualquer meio pubiicitirio no entorno ou arnbihcia do bsm tornbado, deverao seguir
as restri~aesimpostas por ocasiio do tombamento, sendo ouvido o Conselho Municipal de
Cuttura no caso de ddvida ou omiss8o.
Art. 24 - Ouvido o Conselho Municipal de Cultura, a SEMURB poded determinar ao
proprietArio a execu@o de obras irnprescindiveis a conservaHo do bern tombado, fixando prazo
para o inlcio e tbrmino da obra.
Art. 25 - Se o proprieario nao cumprir o prazo fixado para inlcio e tbrmino da obra, a
Prefeitura poder6 execuu-la, cobrando-lhe as despesas.
5 l9- 0 bern tombado podera ser dado ern pagamento Bs despesas corn a o h ,
independente de seu valor, nao podendo o Municipio negar aceitaqao ou pagar diferenqas
eventuais.
§ 29 - Quando a obra for necess8ria por culpa do proprietdrio, a da@o em pagamento
somente serA aceita se o valor do bern for superior ao custo da obra, caso mntrdrio, perrnanece a
responsabilidade do proprieurio pelo que exceder.
Art. 26 - A AdrninistraMo Municipal do Natal pod& pleitear junto as instituiqhs bancdrias
oficiais, fundafles ou instituifles, financiamento e aberturas de linhas de c&dito ao proprietArio
do bern tombado a fim de que o mesmo possa executar as abras necessdrias.
Art. 27 -As obras de que trata o artigo anterior poderao ser dispensadas ds pagamento se
o proprietArio n i o puder executd-la sem cornprometer o prdprio sustento ou n8o tiver outro imdvel
alem do tombado.
Art. 28 - 0 s bens tombados sea0 rnantidos sernpre em born estado de conservaMo e ao
abrigo de possiveis danos, por seus proprietArios e possuidores, os quais deverio proceder, sern
demora, as repara~6esque se firerern necesdrias ap6s autoriza~Boprbvia do 6rg8o competente.
§ d9 - Verificada pelo orgao competente a necessidade de recuperaMo, o proprietdrio ou
possuidor considerado omisso sera notificado para realizd-las em prazo a ser definido de acordo
corn a complexidade da obra, e em caso de recusa, o Municlpio assumira a responsabilidade de
fazd-la, correndo por conta do proprietArio ou possuidor as despesas dai deaorrentes.
9 ZQ - Se o dano resultou de ato de teroeiro ou de fato da natureza, o proprietArio ou
possuidor deve comunicar, corn urghncia indispensdvel, o fato & SEMURB para as medidas de
direito, se for o caso.
Art. 29 - 0 s bens tombados de propriedade do Municipio podem ser entregues ao uso
particular, desde que haja cornpromisso do usudrio de preservA-lo, estabelecendo-se, neste caso,
normas precisas para o uso, bem como uma contrapartida.

-

Art. 30
No caso de extravio ou furto de bern tombado, o proprietArio deverA dar
conhecimento do fato ao Conselho Municipal de Cultura no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ci&nciado fato.
Art. 31 0 Podsr Publico Municipal pode limitar o uso do bern tombado, de sua vizinhanqa
e ambiencia, quando houver risco de dano, ainda que isto impotte em suspengo ou cassa@o de
alvarh.
Art. 32 - 0 Poder PlSblico Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Cultura, poderA
isentar ou reduzir o IPTU ou outros irnpostos municipais dos bens tombados sempre que seja
indispensdvel manutenMo do uso ou presewa@o de bens.
$ lQA isen@o ou redu@o de impostos serd condicionada 3 conservaHo do bern
tombado.
5 2P A isen@o ou redu@o de que trata o "caput* deste artigo poded ser revogada a
crithrio da Administra@o Municipal.
Art. 33 - A SEMURB, corn competdncia para a concessao de licenqas, alvahs e outras
autorizaMes para a wnstru@o, reforma, utilizaHo, desmembrarnento de terrenos, poda ou
derrubada de esp4cies vegetais, deveh consultar previamente o Conselho Municipal de Cultura
antes de qualquer deIibera@o, em se tratando de bens tombados, respeitadas as respectivas
Areas do seu entorno.
Art. 34 - No caso de deslocamento do bern tombado ou transfedncia de propriedade o
Conselho Municipal de Cultura deverd ser comunicado no prazo de trinta dias do deslocamento ou
aquisiCgo, sob pena de aplica~Bode penalidade pecunidria.

-

-

Das InfrapBes e Penalidades

Art. 35 - A infrago a qualquer dispositivo da presente Lei submeted o infrator a multa de:
50% (cinquenta por cento) Do valor em moeda corrente do dano causado, se houver como
conseqiiencia demoli@o ou mutila@o do bern tombado;
25% (vinte e cinco por cento) Do valor em moeda corrente da coisa tombada ou valor que cubra
o montante da recuperasgo do bem nos outros casos;
5 lP
A aplica@o da rnulta n8o desobriga a consewa@o a restauraqBo ou reconstru~fiodo
bern tombado, nem das sanp6es previstas na Lei Federal dos Crimes Ambientais, rP 9.605198,
nos seus artigos 62 e 63, bern como, no seu Decreto Regulamentador nE 3.179 de 21 de setembro
de 1999, artigos 49 a 52.
5 2g A apura@o das inframs B presente Lei ficard a cargo do orgao wmpetente, que
deverd instituir urn process0 adrninistrativo para tanto, conforme as norrnas processuais
administrativas em vigor.
Art. 36 - Todas as obras e coisas constmidas ou colocadas sem observgncia da
ambiQncia ou visualizaflo do bern tombado seGo retiradas ou delimitadas pel0 Poder Poblico
Municipal, que sera ressarcido pelo respons8vel.
Art. 37 Todo aquete que por afla ou omiss3o causar dano ao bern tombado, responder&
pelos custos de restauro ou reconstrufio, mais perdas e danos, sern prejuizo da responsabilidade
criminal a que se sujeitar.
Art. 38 - Caberd ao Executive a regulamentaMo da presente Lei no todo ou em parte.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposiMes em
contrArio.

-

-

-

-

-

-

Palbio Felipe Camaao, em Natal, 16 de maio de 2000.
Wilma de Faria
PREFEITA

Segio 1
Das penalidades

-

Art. 199 Salvo disposiqbs especiais, as infra@es As disposi@es desta Lei ficam sujeitas

As seguintes penalidades:

-

I embargo de obra ou serviw;
Il multa;
111 cassaqao da licenw
IV dernoliqBo
Paragrafo iinico A rnulta serd aplicada cumulativamentecorn as demais penalidades.
Art. 200 0 embargo da obra serd apticado liminarrnente nos casos de:
I - Execu@o de obra ou servi~oem desacordo corn o projeto respective tendo sido
licenciado;
II Execu@o de obra ou servitp em desamrdo corn o projeto licenciado ou corn normas
tecnicas em vigor, ou ainda, contrariando a disposigho especial desta lei;
111 grave prejuizo ao interesse ou patrimgnio publico.
Art. 201 Presumese solidariarnente responsaveis pela infra@o o propriethrio da obra e o
seu respons8vel tknico, bem como o construtor, devendo a penalidade pecunidria ser aplicada
cumulativamente a cada urn.
ParAgrafo unico Na hipdtese de infraHo envolvendo pessoa jurldica, a penalidade serd
curnu~ativarnenteaplicada A empresa e seus responsdveis t4cnicos.
Art. 202 A Prefeitura representah ao &ago incumbido de fiscalizaeo do exercicio da
engenharia e arquitetura contra os profissionais ou empresa contumazes na phtica de infra@o a
esta lei, sern prejuizo do disposto no artigo seguinte.
Art. 203 Em casos de prdtica conturnaz de infra@io d dispositivos desta lei por parte de
profissionais ou firmas de engenharia e de arquitetura, a prefeitura poderd aplica-lhe pena de
suspensgo, por periodo nao inferior a 2 (dois) meses e n i o superior a 2 (dois) anos, sem prejulw
de outras penalidades cabiveis, durante os quais n i o serh aceito para apreciaqio qualquer projeto
sob sua responsabilidade.
Art. 204 Se ap6s o decurso do pram referido no artigo anterior, persistir o profissional ou
firma na prdtica dos atos que derarn lugar $ aplica@o da penalidade, a Prefeitura declara-lo n8o
inidbneo.
Art. 205 - A aplicaqao de penalidades decorrentes de infrafles a esta lei nao prejudica:
a)o reconhecimento e conseqiiente sanMo de infraNes a IegislaMo federal, estadual e
municipal, inclusive de natureza tributaria;
b)a adqao de medidas judiciais cablveis.
Art. 206 A pena de rnulta consiste na aplicago de san@o em dinheiro, a ser pago pelo
infrator no prazo que Ihe for fixado, classificando-se da seguinte forma:
I Classe I de 5 (cinco) a 1.000 (hum mil) unidades fiscais de refer4ncia;
II Classe 2 de 2 (duas) a 500 (quinhentas) unidades fiscais de refekncia;
111 Classe 3 de I(hum) a 20 (vinte) unidades fiscais de refelgncia.
5 lQ
Na aplicaMo das rnultas, atender-se-4 B natureza e gravidade da infra~Sio,&
situacao econemica do agente, ao prejuizo concreto que sua atividade tenha causado ao
interesse pQblico,bem como A natureza, valor e dsstinaflo da obra.
5 P - Quando para a infra@o nao esteja expressamente prevista a classificaMo da multa,
a autoridade administrativarnente deverd aplica-la corn especial aten@o ao disposto no pardgrafo
anterior.
5 3Q A autoridade administrativa deverA evitar a aplica@o de penalidades de carAter
meramente satisfatbrio.
5 4P A reincidencia , especifica ou genhrica, s8o causas de agrava@o da penalidade que
, no caso de reincidencia especifica dentro do periodo de 1 (hum) ano consistird na agrava@o da
multa no dobro anteriormente previsto, no minimo.

-

-

-

-
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-

-

-

-

%evogado

a partir de 29.03.04 pela LC 055104, de 2710 1/04.

Art. 207 - 0 embargo da obra consiste na proibi~iode prosseguir na execuqio enquanto
n i o sanada a falta que deu lugar A sua aplica~goe ngo paga a multa apliada.
Art. 208 A cassaqao da licenw implica no cancelamento do alvard concedido para
8xecuMo da obra, que somente pod& prosseguir a p b novo processo de licenciarnsnto.
Art. 209 DemoliMo 8 a determina~aoadministrativa para que o agent8 faw, as suas
expensas, a demoli@o total ou parcial da obra executada em desacordo corn as deteminaqdes
desta lei.
9 lQ
A aplica@o da pena de dernoli@o implica na obrigaeo de restaurar a situa@o
existente anteriormente ao fato que deu lugar A sua aplicaggo, sempre que possivel.
5 ZQ Recusando-se o infrator a executar a demoliMo, a Prefeitura podera far&-lo,
cobrando por via executiva o custo do serviw.

-

-

Wj%o II
Das lnfra~ttes

-

Art. 210 Conoorrer, de qualquer modo, para prejudicar o clima da regiao ou dasfigurar a
paisagem Penalidade : rnulta class0 1 e demoligo.
Art. 211 Acelerar o processo de erosao das terms, cornprometendo-lhes a estabilidade
ou rnodificando a composi@o e disposi&o das camadas do solo, prejudicando-lhe a porosidade,
permeabilidade e n
i cn
il a@o
i
dos planos de clivagem. Penalidade: multa classe Ie restaura@o.
Art. 212 Promover o ressecamento do solo. Penalidade: multa classe 1 e restauraFgo.
Art. 213 Promover a criaMo de coletores de Agua, concentrando ou produrindo umidade.
Penalidade : multa classe 3 e restaurapao.
Art. 214 Cornprometer o desenvolvimento das espbcies vegetais. Penalidade: multa
classe 2.
Art. 215 Concorrer para rnodlficar de forrna prejudicial o escoamento de agua de
superflcie e a velocidade dos wrsos de dgua. Penalidade :multa dasse 1 e restauraqao.
Art. 216 Concorrer para rnodifiwr, de forma prejudicial, o armazenamento, press40 e
escoamento das Aguas de subsolo, corn altera@o do peml dos len@is fredticos e profundos.
Penalidade :multa classe 1 e restaura@o ou demoliHo.
Art. 217 Alterar ou mncorrer para alterar as qualldades flsicas, quimicas e bioldgicas das
Aguas de superflcles de subsolo. Penalidade: multa classe 1 e restauraHo.
Art. 218 Atentar contra wnstruc$es, unidades ou conjuntos arqultetdnica e especies
urbanos remanescentes de culturas passadas, tenham ou nao sido declaradas integrantes do
patrirn6nio cultural da cidade. Penalidades: rnulta classe 1 e restauraHo.
Art. 219 Promover uso proibido do imdvel. Penalidade : Multa classe 1 e embargo do uso.
Art. 220
Promover uso permissive1 do lm6vel, sern pt4via licentp da autoridade
administrativa. Penalidade : multa Classe 2.
Art.221 Deixar de obsenrar as regras relativas a alinhamento, tndices de ocupa@o, de
utilizar;%oe de conforto, recuos, gabaritos, acessos ou vedar divisas, quando proibido. Penalidade
:rnulta classe 2 e demolip%o.
Art. 222 - Promover loteamento ou qualquer forma de parcelamento do solo sern pdvia
licenw da autoridade administrativa , sern cumprimento de formalidade legais ou regulamentares
ou em desacordo corn a licenqa concedida. Penalidade: rnulta Classe 1.
Art. 223 Construir em lotearnento nao aprovado ou em tote em desacordo corn as
disposiMes desta lei. Penalidade : multa Classe 3 e dernoli@o.
Art. 224 Deixar o proprietafio ou loteador de cumprir as obriga-s
estipuladas em Lei,
regulamento ou projeto lcenciada. Penalidade: multa Classe 2.
Art. 225 Deixar o proprietario de loteamento de realizar as obras de infra-estrutura.
Penalidades: multa Classe 1.
Art. 226 Executar obra corn a finalidade de emprega-la em atividade nociva ou perigosa,
sem pkvia licenw da autoridade administrativa. Penalidades: rnulta Ctasse 2. Se a atividade n8o
puder ser instalada no municfpio, multa Ctasse 1 e demoli@o.
Art. 227 - Exeroer atividade nociva ou perigosa sem ticenw ou sem observar disposiNes
de lei ou regulamento. Penalidade: Multa Classe 1.

.
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Art. 228 - Deixar de construir, quando regularmente notificado, de conservar ou recornpor
mums ou cercas vivas em terrenos nio edificados ou corn edificafles em rulnas. Penalidade:
multa Classe 3.
Art. 229 - Modificar projeto aprovado, introduzindo-lhe alterafles contrarias a disposifles
desta Lei, seu regularnento ou diretrizes administrativas. Penalidade: multa, Classe 3.
Art. 230 - Apresentar projeto em flagrante desacordo corn o local onde devam ser
executados os servitps ou obras. Penalidade: multa Classe 2.
Art. 231 - lniciar a execu@o de obras ou servicps sern licenw da autoridade
administrativa. Penalidade: multa, Classe 2 e embargo. Se a obra ou servipo nao puder ser
licenciado: demoli@o.
Art. 232 Executar obra ou serviso em desacordo corn projeto licenciado. Penalidade:
multa e embargo. Se a obra ou servi~on4o puder se regularizado: demoliHo.
Art. 233 Falsear dlculo de projeto ou elernentos de memorial justificativo, viciar projeto
aprovado, introduzindo-lhe a1teraq-s conthrias A IegislaHo em vigor. Penalidade: multa Classe 2
e embargo.
Art. 234 Assumir responsabilidade pela execuHo de projeto entregando-o a pessoa nao
habilitada. Penalidade: multa, classe 3.
Art. 235 Nao atendimento a intirnaqao wnseqiiente de vistoria administrativa ou de
fiscaliza~aode rotina. Penalidade: Agravasao de multa respectiva, at4 o dobro, a embargo da
obra.
Art. 236 Colocar cartazes, letreins, anrjncios e placas, tabuletas, quadros luminosos ou
qualquer foma de publicidade, sern licen~ada autoridade administrativa ou em desacordo corn a
legislacao a p l i ~ v e l Penalidade:
.
rnulta, Classe 3, e retirada.

-

-

SeHo HI
Do procedimento

-

Art. 237 Na apuragAo das i n f r a ~ h sa dispositivos dssta lei ou seu regulamento, aplicars e 4 no que couber, o procedimento estabelecido no Cddigo TributArio do municfpio.
Art. 238 Constatado a infra@o, expedir-se-A intirna@o ao proprieario ou responsdvel
pela obra ou serviw concedendo-lhe prazo para regulamentago.
Pahgrafo tlnico Da intima@o contar& quando aplidvel, a determinaeo de embargo da
obra, que dever4 ser atendido imediatamente.
Art. 239 NBo atendido a determinaeo do artigo anterior, no pram que for fixado, serd o
proprietario ou responsdvel intimado a apresentar defesa, prosseguindo-se nos demais tramites
do processo, na forma estabelecida no cddigo TributArio do Municlpio.
Art. 240 -As intimaMes e autos de infra@o seho assinados por servidor municipal, lotado
no setor competente da Sewetaria Municipal de Planejamento.
Art. 241 0 s autos de infra@o e as intimafles devefio conter, de forrna resumida :
a) descriqgo do motivo que deu lugar a lavratura;
b) indicagao dos dispositivos de lei ou regulamento infringidos;
c) nome do proprietdrio e, quando posslvel, do construtor e do responsdvel tbcnico peta
obra ou serviqa;
d) enderew ou determinaHo do local da infraHo;
e ) dispositivos em que a penalidade esteja corninada;
f) pram concedido para regulariza@o, quando cablvel;
g) determina~aode paralisaMo do serviw ou obra, quando aplicavel;
h) prazo para apresentaflo de defesa, corn indicago do local e hordrio onde deve ser
apresentada.
Art. 242 Compete ao coordenador de Desenvolvimento Urbano, o jutgamento, em
primeira instancia dos autos de infraqao.
Art. 243 - Das decisbs de primeira insancia cabe recurso, corn efeito suspensivo apenas
em rela@o 21aplicaMo de idoneidade, para o SecretArio Municipal de Planejamento.

-

-

-

-

Disp6e sobre o Plano Diretor de Natal e
dB outras provid8ncias.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, Fapo saber que
a Carnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

T~ULO
I - DA FOL~TICAURBANA
Capitulo I - Dos Objetivos e Diretrizes
Art. l o - 0 Plano Diretor da Cidade do Natal B o instrumento bdsico da
politica de desenvolvimento urbano sustenGvel do Municipio, bem como de orienta~ao
do desernpenho dos agentes pcblicos e privados que atuam na p r o d u ~ i oe gestao do
espaqo urbano.
Art. 2 O - 0 Plano Diretor tern como objetivo o pleno desenvolvimento das
funfles sociais, e ambientais da cidade e da propriedade, garantindo urn uso
socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu territdrio, de forma a assegurar
a todos os seus habitants, condifles de qualidade de vida, bem - estar e seguranp,
conforme dispdem os artigos 118 e 119 da Lei Organica do Municipio do Natal.
Art. 3 O 0 s criterios que asseguram o cumprimento dos objetivos expressos
e 2 O desta Lei, nos terrnos do art. 119 da Lei Organics do Municipio do
nos artigos lo
Natal, s%o:
I - a presenraMo, prote~soe recupera~sodo meio - ambiente e da paisagem
urbana, corn vistas a garantir, aldm da manutenq80 equilibrada dos recursos naturais,
qualidade de vida para os habitantes do Municipio, incentivo a atividade econ6mic.a
sustentavel e proteeo ao patrimdnio histdrico e cultural da cidade;
II a distribuiHo equanime dos custos e beneficios das obras e servi~osde
infraestrutura urbana e a recuperago, para a coletividade, da valorizaqio imobiliaria
decorrente dos investimentos p0blicos;
111 - a racionalizaflo e adequa~aodo uso da infraestrutura urbana instalada,
evitando - se sua sobrecarga e ociosidade;
IV - a cria@o de condi@es para o estabelecimento de uma politica
habitacional que contemple tanto a produq%ode novas habita~bes,em locatizafles e
condis8es dignas, quanto a regularizaq8o e urbanizqio dos assentamentos infonnais
e parcelamentos irregulares, priorizando o interesse social;
V - a redu~3oda necessidade de deslocamentos entre a moradia e o trabalho
e a adequa@o dos espaws coletivos A acessibilidade urbana para todos os seus
cidadaos;
V1 - a cria@o de condifles para se estabelecer a participa~80da iniciativa
privada nos investimentos destinados A implantaeo de parcerias em programas e
projetos de interesse coletivo, no Municipio;
V11 - a participagio do cidadio no process0 de construqio da cidade.
V111 - a harmonizaflo do uso da cidade para obten@o da qualidade de vida
de seus habitantes, garantindo seu uso compativel com o desenvolvimento
sustentdvel.
Art. 4 O - Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes
diretrizes:
I o uso e ocupa@o do solo serso submetidos h capacidade da infraestrutura
urbana instalada, compatibilizando - a as condifles do meio - arnbiente, considerando
- se Areas onde a ocupa@o pode ser intensificada e, outras, onde deve ser limitada;

-

-

-

II - a dinarnica de ocupaqao do solo ser&condicionada pela insbla~goe
ampliaMo da capacidade da infraestmtura e adequa@o As caracteristicas fisico ambientais - urbanas;
111 - defini@o de Areas que deveriio set objeto de tratarnento especial, em
fun@o de condifles de fragilidade ambiental, do valor &nim paisaglstico, histbrim
cultural e do interesse social;
1V - a concess30 de incentives especiais A produgo de habitago de
interesse social mediante o aumento da oferta e disponibilidade de utilizago do solo
urbano;
V a definigo de instrumentos que permitam regularizar os assentamentos
informais e parcelamentos irregulares ocupados preferencialmente por populaMo de
baixa renda, permitindo a diversidade de formas de ocupaMo na cidade;
VI - o incentivo A conviviincia de mllttiplos usos em todas as Areas da cidade,
observando - se as diferentes caracterlsticas e fun@es do sistema vihrio, as
condifles ambientais e de salubridade, considerando os impactos negativos advindos
dessa implanta~30no entorno;
VII - o estabelecimento de um criterio de isonomia na fixa@o do potencia1de
aprovsitamento dos terrenos;
Vlll o estabelecimento de mecanismos para atua@o conjunta dos setores
pablico e privado no aicance das transformafles urbanlsticas da cidade,
especialmente na absor@o de impactos gerados por empreendimentos de grande
porte;
1X - a simplicidade da norrnativa urbanlstica corn vistas A disseminaMo de
sua aplicabilidade;
X - a adogo do BAIRRO como unidade territorial de planejamento urbano,
utilizando referenciais conhecidos pela populag3o.
XI - a utiliza@~ode instrumentos urbanisticos e ambientais que acornpanhem
a dinarnica da cidade;
XI1 - a criaHo de urn sisterna de planejamento, de modo a tornat participativa
e democrdtica a gest3o e aplica~aodeste Plano;
Xlll a cria@o de procedimentos ogeracionais que garantam o controle e a
revisao sistemdtica deste Piano e da Polltica de Desenvolvimento Urbano e Ambiental,
e que levem em considera@o a integraHo dos Municipios da Regiio Metropolitans de
Natal;
XIV
a garantia de que os bens p6blicos municipais atendam as
necessidades essenciais de uso coletivo, nos termos dos artigos 9 O a 15 da Lei
Organics do Municfpio do Natal.

-

-
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Capitulo II

- Da FunMo S6cio - Ambiental da Propriedade

Art. So - A propriedade urbana atended a sua fun@o sdcio - ambiental
quando os direitos demrrentes da propriedade individual n i o suplantarem ou
subordinarem os interesses coletivos e difusos, devendo satisfazer, sirnuttanearnente,
os seguintes requisites, alem de outros estabdecidos em lei:
I - uso para atividades urbanas, em razao compatlvel corn a capacidade da
infraestrutura instalada e suprimento de servips pdblicos;
II - aproveitamento e utilizaHo compativeis corn a qualidade do meio ambiente, seguranp e saMe dos usuirios e propriedades vizinhas;
111 atendimento As normas fundamentais destinadas A ordenaHo da cidade
expressa neste Plano Diretor e leis correiatas;
1V - presenraHo, de conformidade corn o estabelecido em lei especial, da
flora, da fauna, das belezas naturais, do equilfbrio ecoldgico e do patrimdnio histbrim e
artistico, bem como protegAo do at e das hguas de modo 3 manutenHo da quatidade
ambiental.

-

Pakgrafo QnCco. Sao atividades de interesse urbano aquelas inerentes As
fun-s
sociais da cidade, ao bem - estar da coletividade e a preservaMo da
qualidade do meio ambiente, tais corno: habitagio, produ@o de bens e servips,
preservago do patrirnenio historico, cultural, ambiental e paisagistico, circulaMo de
pessoas e bens, preservaHo, consewa@o e utilizaqao racional dos recursos
necessdrios a vida e dos recursos naturais e m geral.

-

Capltulo 111 Dao Definl-s

-

Art. 6* Para os fins desta Lei a o adotadas as seguintes definifles:
I adensamento a intensificaHo do uso do soto.
II - arborizaHo urbana - 8 o conjunto da vegeta@o de porte arb6reo que
reveste a cidade, quer em hreas publicas, quer em Areas particulares.
111 - Area construfda - a soma das areas de todos os pavimentos de uma
edificaMo.
IV - Area n2o computavel - Area construida nao considerada para efeito de
~Alculo do coeficiente de aproveitamento, tais corno, pergolados, beirais,
caramanchbes, guaritas, garagens, depdsitos de lixo, dep6sitos de gBs; casas de
mdquinas e subestafles.
V - Area de rism Area passive1 de ser atingida por processes naturais elou
antrdpicos que causem efeitos adversos, situada em vertentes e em torno destas,
&reas suscetiveis de inundaMo elou alagarnento, baixios topograficos, faixas de
dominio de linhas fermviarias, faixas de sewidgo de linhas de transmissgo de energia
elhtflca de alta tensgo, &reas sobre linhas de cana1izaHo de ghs, flancos dunares e
adjadncias, encostas e dreas de instabilidade sujeitas a desabamentos elou
soterrarnentos.
VI area especial por@o do territdrio municipal, delimitada por lei, que se
sobrep6e As zonas em fun@o de peculiaridades que exigem tratamento especial.
VII - Areas especiais de interesse social (AEIS) - se configuram a partir da
dimensao sdcio - econdmica e cultural da popula@o, corn renda familiar predominante
de at4 3 (Ms) saldrios rninimos, deftnida pela Mancha de lnteresse Social (MIS), e
pelos atributos morfoldgicos dos assentamentos.
Vlll - Area perrneAvel - area do Iote onde 6 possivel infiltrar no solo as Aguas
pluviais, limitada em,no minimo, 20% (vinte por cento) do terreno.
IX Area atil a area interna total dos compartimentos corn exceHo das
ocupadas pelas paredes.
X - bosque - conjunto natural ou implantado de Brvores corn metragem
quadrada de massa verde (projeMo de copas) nio inferior a 500rn2 (quinhentos
metros quadrados), podendo ser encontrado em praws, unidades de consenra@o e
h a s particulares na malha urbana.
XI - canteiro central - elemento fisico construido corno separador de duas
pistas de rolarnento, eventualmente substituido por marcas viarias.
XI1 - coeficiente de aproveitamento - o indice que se obtem dividindo - se a
area construlda pela area do lote.
Xlll - coeficiente de aproveitamento bdsico - 8 o coeficiente de
aproveitamento do solo para todos os terrenos estabelecidos no territdrio do Municipio.
XIV - coeficiente de aproveitamento m6xirno - 6 o coeficiente mbimo de
aproveitamento do solo, permitido nas zonas adensaveis.
XV compensa@o ambiental - B a contrapartida do empreendedor destinada
a retribuir e compensar a coletividade pelos danos nao mitigaveis causados ao meio
ambiente, decorrentes da irnplantaHo de empreendimentos e atividades de interesse
social ou de utilidade pfiblica ou no caso de empreendimentos e atividades privadas
de destinaqao coletiva, de forte impact0 ao meio ambiente urbane, s e m prejuizo de
responsabiliza~%o
civil, penal e administrativa por eventual dano ambiental.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XVI - concessao de direito real de uso - o contrato com prazo determinado
pelo qua1 a AdministraHo transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno pliblico a
particular, corn direito real resolQvel, para utilizaqio em fins especificos de
urbanizaMo, edificaHo, cultivo ou qualquer outra explora~fiode interesse social.
XVIl consewaHo ambiental compreende a prote@o, a manuten@o, a
restaura@o e a recuperaHo do ambiente natural, garantindo algumas caracteristicas
originais de determinado ecossistema, sendo possivel A utiliza@o humana sob regime
de manejo susten#vel.
XVlll - corredor ecolbgico urbano - p o w e s de ecossistemas naturais ou
seminaturais, Iigando unidades de conservaq80, possibilitando entm elas o fluxo de
genes e o movimento da biota, facilitando a dispersao de esgecies e a recuperaMo de
h a s degradadas, bem corno a manutenggo de populafles que dernandam para sua
sobrevivencia Areas corn extens30 rnaiores do que aquelas das unidades individuais.
XIX diametro a altura do peito (DAP) - 4 o digmetro do caule da &wore &
altura de 1,30m (urn virgula metro) do solo;
XX favela assenbmento habitacional corn situa@o fundiaria e urbanistica,
total ou parcialmente ilegal elou irregular, corn forte precariedade na infraestrutura e
no padrio de habitabilidade, e corn populaflo de renda familiar menor ou igual a 3
(tr&s) saldrios mlnimos, sendo oonsiderada como consolidada a partir do segundo ano
de sua exissncia.
XXI - gabarito - disthcia vertical medida entre o meio - fio e urn piano
horizontal tangente 4 parte superior do Qltirno elemento construtivo da edificaHo.
XXI I - habitabilidade - qualidade da habitago adequada ao uso humano, corn
salubridade, seguranw e acessibilidade de sewips e infraestrutura urbana.
XXlll habita~Zlode interesse social - aquela destinada a farnilias que
auferem renda inferior ou igual a 6 (seis) saldrios minimos, que vivem em favelas,
vilas, loteamentos irregulares e fragies urbanas que apresentam fragilidade em
termos de habitabilidade.
XXlV - Rortolviveiro - h a s onde se cultivam plantas ornamentais ou
florestais, que podem ser de propriedade privada ou pertencente a drg8os p6blicos.
XXV logradouro pQblim espapo livre destinado pela municipalidade A
circula~ao, parada ou estacionamento de veiculos, ou
circulaCfio exclusiva de
pedestres elou, de ciclistas, tais como calwdas, praws, parques e Areas de lazer.
XXVl - loteamento clandestino - parcelamento do solo nHo aprovado pelo
Municipio e n8o registrado em mrtdrio.
XXVll - loteamento irregular parcelamento do solo aprovado pelo Municipio,
nao registrado em cartdrio elou nao executado conforme projeto licenciado.
XXVlll - lote padrZlo - o menor lote adrnitido para parcelamento, corn exce@o
daquelespasslveis de intewenqdes em Areas Especiais de lnteresse Social.
XXlX lotes ou glebas sub utilizados Areas p6blicas ou particulares, com
edifica~iioabandonada, ociosas ou utilizadas por alguma forma de ocupa@o
transitdria ou m6vel ou ainda, cujo coeficiente de aproveitamento seja inferior a O j l
(zero vlrgula urn) e que nao atendam 4s func8es s6cio - ambientais da propriedade
expressas nesta Lei.
XXX mancha de interesse social (MIS) fmlizaqSo das Areas da cidade
que abrigam familias corn renda familiar predominante de at8 3 (trgs) saldrios
minimos.
XXXl - mobilidade urbana - conjunto de senrips que visem o deslocamento
de pessoas, bens e mercadorias em todos os niveis, coordenados pelo Poder PLiblico.
XXXll - parque - Area verde corn dimens6es a partir de 10 (dez) hectares,
destinada ao lazer passivo, A presenrago da flora e da fauna ou de outros atributos
naturais que possam caraderizar a unidade de paisagern na qua1 o parque esta
inserido, bem como promover a melhoria das condi~aesde conforto ambiental na
cidade.
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XXXlll - poda - eliminaMo seletiva de ramos ou partes de ramos de uma
planta, para disciplinar o desenvolvirnento dos vegebis, objetivando sua adequa~ao
aos demais elementos urbanos (redes adreas e subterrineas), o equilibria da copa ou
a defesa fitos sanithria.
XXXlV praGa - drea verde corn dimensdes, em geral, entre 100m2 (cem
metros quadrados) e 10 (dez) hectares, destinada ao lazer ativo ou passivo e para
manifesta@es da sociedade, podendo ser dotadas ou n30 de vegetafio.
XXXV - preservaeo ambiental - conjunto de mhtodos, promdimentos e
politicas que visem $proteeo,
i
a longo prazo, das especies, habitat e ecossisternas;
garantindo suas caracteristicas originais, sendo incornpativel a ocupaflo humana.
XXXVl recuo a menor distgncia entre a divisa do terreno e o limite externo
da projegio horizontal da construgio, em cada urn dos seus pavimentos, n i o sendo
considerada a projego de beirais e marquises, denominando - se recuo frontal
quando se referir aos Iimites com logradouros ou vias pOblicas e recuos de fundos e
laterais, quando se referir r3s divisas com outros lotes.
XXXVll - sistema de Areas verdes - conjunto dos espaGos livres formados por
parques, prays, verdes complementares ou de acornpanhamento virio, jardins e
pontas de ma, orlas maritirnas, lacustres e fluviais, arborizaHo de ruas, avenidas e
grandes extensdes de jardins privados, bem como de unidades de conserva~ao
pOblicas e privadas existentes na cidade.
XXXVlll - sistema viario - conjunto de vias, logradouros, acessos e
travessias, destinados A circulaMo de veiculos e pedestres, operacionalizado corn
elementos de fiscalizaqio, sinaliza~goe controle de trifego.
XXXlX sistema vidrio principal - sistema vihrio constituido pelos principais
acessos do Municigio, permitindo articula66es, deslocamentos, distribuiNes e apoios
a suas vias.
XL - taxa de impermeabiliza@o - o indice que se obtem dividindo - se a Area
que n3o permite a infiltraflo de Agua pluvial pela Area total do lote,
XLI - taxa de ocupago - o indice que se obiern dividindo - se a Area
correspondente A projeqao horizontal da construeo pela area total do lote ou gleba,
nao sendo considerada a proje@o de beirais e marquises.
XLll - unidades de conservaHo - areas de espago territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as Aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais relevantes,
legalmente instituidas pelo Poder POblico, corn objetivos de conservaqao e limites
definidos, sob regime especial de administra~goao qua1 se aplicam as garantias
adequadas de prote@o.
XLlll - vegetaGo de porte arbdreo vegetaMo composta por especime ou
especimes vegetais lenhosos, corn digmetro do caule a altura do peito - DAP superior
a 0,05m (zero vlrgula zero cinco metros).
XLlV - verde de acornpanhamento vihrio ou verde complementar - drea verde
onde se enquadram os canteiros centrais de ruas e avenidas, as rotatdrias, trevos,
passarelas e as pontas de rua.
XLV - vilas - o conjunto de casas contiguas, no mesmo lote, destinadas
predominantemente a habitafles de aluguel, corn algum nivel de precariedades
urbanisticas e ambientais, caracterizadas pela implantaHo encravada no interior dos
quarteirees ou no fundo de quintais.
XLVl - zanas - porMes do territdrio do Municipio delimitadas por lei e
caracterizadas por suas funpijes social e flsico - ambiental diferenciadas.
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TITULO
11 - DO uso E OCUPAGAO DO SOLO
Capitulo I - Do Macrozoneamento

Art. 70 - Considera - se Zona Urbana todo o territdrio do Municipio de Natal.
Art. 8 O - 0 Macrozoneamento, constante no Mapa 1 do Anexo II, parte
integfante desta Lei, divide a toterlidade do territorio do Municipio em tr6s zonas.
I - Zona de Adensamento BBsico;
It Zona AdensAvel;
111 Zona de ProteHo Ambiental.
Art. 9* - Zona de Adensamento BAsico & aqueIa onde se aplica, estritamente,
o coeficiente de aproveitzrrnento b8sico.
Art. 10° - 0 coeficiente de aproveitarnento bdsico para todos os usos nos
terrenos contidos na Zona Urbana e de 1,2 (urn virgula dois).
g1° Para o &lculo do coeficiente de aproveitamento s e h subtrafdo da Area
de construfio, o total da Area n3o cornputAvel da edificago.
5 2 O - No caso de edificios garagens serio subtraidos do cAlculo do coeficiente
25% (vinte e cinco por cento) da Area total do empreendimento.
Art. I 1 - Zona Adensavel 8 aquela onde as cundi~aesdo meio fisico, a
disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificaMo de uso, possibilitem
urn adensamento maior do que aquele correspondente aos pargmetros basicos de
coeficiente de aproveitamento.
§I0
A Zona Adensdvel esG definida conforme Mapa 1 do Anexo II e Quadro
Ido Anexo I, parte integrante desta Lei.
3 2 O - A cada dois anos o perimetro das zonas adensAveis e seus respectivos
par6metros de aproveitamento construtivo devem ser avaliados e revisados,
observando - se os objetivos e diretrizes estabelecidos nesta Lei.
53' VETADO
VETADO
Art. 12 - Para os fins de aplica@o do art. 11, considera - se infraestnrtura
urbana:
1 - sistema de abastecimento de Agua e esgotamento sanitaria;
I1- sistema de drenagem de dguas pluviais;
Ill sistema de energia et4trica;
IV sistema viario.
Art. 13 As concessionarias e drg8os plSblicos responsdveis pelos serviws
de Agua e esgoto, energia eletrica, rede de gds, telefonia, televisso e drenagem
urbana, fiwm obrigadas a rnanter o Municipio informado, em relat6n'os e mapas
detalhados, digitalizados e geo - referenciados, corn infurrnaq6es anuais, bem coma
indicar a tendencia de saturaHo da infraestrutura urbana respectiva, estabeledda
para cada bairn, como bmbem, futuras rnelhorias e ampliafles previstas.
§I0
- Cabe ao Municipio monitorar os dadas de novos licenciamentos para
que, conjuntamente com os dados obtidos das concessiondrias, permitam identificar a
tendgncia de satura@o de determinada hrea da cidade, assegurando a
disponibiliza@o de tais dados A sociedade:
5 2 O - 0 s dados relativos A infraestrutura, A quantidade de edificaqbes
existentes e hs licenps de novas construfles expedidas para cada bairro da cidade
devem ser publicados, anualmente, pelo 6rgBo municipal de planejamento urbano e
meio ambiente no DiArio Of~cialdo Municipio.
9 3 O - Considera - se configurada a tendencia de saturaeo de urn dos itens da
infraestrutura urbana, mencionada no artigo 12, quando utiiizado 80% (oitenta por
cento) da planta do sistema instalado, devendo o Municlpio:
I - informar A popuIa@o, rnediante publicaHo no Diario Oficial do Municipio,
em jornais de grande circuiaflo e em outros meios de comunica@o, passando a
monitorar semestralmente o nhrnero de licenws expedidas na Area tendente
saturaMo;
I1 suspender a concessao de outorga onerosa e transfeencia do potencial
construtivo na Area tendente saturaqao;
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111 - incluir na previsao oqamentdria os recursos necessdrios para evitar a
satura@o da infraestrutura urbana na Area em questao.
IV - buscar junto As concessionarias de sewips pQblicos a adogo das
medidas necessarias para evitar a saturaqio de sua respectiva planta.
Art. 14 0 Poder Pablioo Municipal deverA estabelecer, no prazo de 2 (dois)
anos, uma polttica municipal de utilizaHo das vias e logradouros poblioos, inclusive
dos respectivos subsolo e espaw aereo, para a irnplantaq30, inskilag30 e manutenHo
de redes e equipamentos de infraestrutura urbana destinados A prestaeo de serviqos
pablicos ou privados.
Art. 15 Nas Zonas Adensaveis o Poder Executivo outorgar6 de forma
onerosa ou atravbs de transfeencia de potencial constnttivo, autorizaHo para
construir Area superior Aquela permitida pelo coeficiente de aproveitamento bAsico,
estabelecido no artigo 10 desta Lei, at8 os limites definidos nos paametros maximos
constantes nos Mapas 1 do Anexo II e Quadro 1 do Anexo I, para cada bairro.
Art. 16 - Fica o Poder PlSblico autorimdo a receber os imdveis de seu
interesse, em da@o de pagamento da outorga onerosa de que trata esta Lei, desde
que tais imoveis n i o estejam gravados de impedimentos Iegais; sendo os rnesmos
avaliados de acordo corn o valor de mercado, exceto quando se tratar de 1imita-s
administrativas decorrentes da situa@o natural do bem.
Parikgrafa Srnico 0 s imdveis recebidos em da@o de pagamento de outorga
onerosa passarZlo a integrar o patrimBnio do Municipio, devendo ser utilizados para
implementaMo da Politica Habitacional de lnteresse Social do Municipio, com
apreciergo do Conselho Municipal de HabitaHo e lnteresse Social - CONHABIN - de
que trata o artigo 400 desta Lei, n8o podendo ter outra finalidade que nao seja de
interesse pljblico e social.
Art. 17 - Considera-se Zona de ProteHo Ambiental a Area na qua1 as
caracteristicas do meio fisico restringem o uso e ocupa@o, visando a prote@o,
manutengo e recuperaMo dos aspectos ambientais, ecoldgicos, paisagisticos,
hist6ricosI arqueol6gicosI turisticos, culturais, arquitetanicos e cientificos.
Parhgrafo Srnlco - 0 Poder PlSblico poderd instituir novas Unidades de
Consenra@o, nos termos das normas gerais previstas na Lei Federaf no. 9.985, de 18
de julho de 2000, que p a s s a ~ oa integrar as Zonas de ProteHo Ambiental de que
trata o caput deste artigo,
Art. 18 - A Zona de ProteHo Ambiental es# dividida na forma que segue, e
representada no Mapa 2 do Anexo II e imagens do Anexo III:
a) ZPA 1 campo dunar dos bairns de Pitimbu, Candelaria e Cidade Nova,
de 31 de julho de 1995;
reguiamentada pela Lei Municipal n04.664,
b) ZPA 2 - Paque Estadual das Dunas de Natal e area contigua ao parque,
Avenida Engenheiro Roberto Freire e rua Dr. Sdlon de Miranda Galvao,
regulamentado pela Lei Estadual no7.237, cie 22 de novernbro de 1877;
c) ZPA 3 - Area entre o Rio Pitimbu e a Avenida dos Caiapbs (Cidade
Satklite), regularnentada pela Lei Municipal n05.273, de 20 de junho de 2001;
d) ZPA 4 - campo dunar dos Bairros: Guarapes a Planalto, reguiarnentada
pela Lei Municipal n04.912, de 19 de dezembro de 1997;
e) ZPA 5 ecossistema de dunas fixas e lagoas do bairn de Ponta Negra
(regiio de Lagoinha), jB regularnentada pela Lei Municipal n05.665, de 21 de junho de
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f) ZPA 6 Morro do Careca e dunas fixas contlnuas;

g) ZPA 7 - Forte dos Reis Magos e seu entorno;
h) ZPA 8 - ecossistema manguezal e Estudrio do PotengilJundial;
i) ZPA 9 - ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce;
j) ZPA 10 - Farol de MBe Luiza e seu entorno - encostas dunares adjacentes
9 Via Costeira, entre o Farol de Mae Luiza e a Avenida Joao XXIII.
Art. 19 As Zonas de Prote@o Ambiental descritas no artigo anterior,

-

poderao estar subdivididas, para efeito de sua utilizaqao, em trISs subzonas:
I Subzona de Preserva~ao,que compreende:
a) as dunas, a vegetaqio fixadora d e dunas, a vegetacio de mangue, os
mcifes e as falhsias, nos terrnos do art. 3 O do C6digo Florestal;
b) as nascentes, ainda que interrnitentes, os chamados "olhos d'6guam,
qualquer que seja sua situa@o topografica num raio mlnimo de 50m (cinqiienta
metros) a partir do leito maior;
c) a vegeta~gopresente nas margens dos rios e corpos d'ggua, numa faixa
de 30m (trinta metros) a partir do nivel da maior cheia (Ieito maior);
d) a cobertura vegetal que conttibua para a estabilidade das encostas sujeitas
a erosao e desiizamentos e dernais areas nos termos do artigo 3 O do Cddigo Florestal;
e) as 4reas que abriguem exemplares raros, amea~adosde extin~Goou
insuficientemente conhecidos, da flora e da fauna, bem como aquelas que sinram
como local de pouso, abrigo ou reprodu@o de esp4cies;
f) as hreas definidas em regularnentafles especificas das ZPA's. II Subzona de Conserva@o, que oompreende: Zona Especial de PreservaHo
HisMrica, definida pela Lei Municipal no3.942, de 17 de julho de 1990; Zonas
Especiais de lnteresse Turistico - ZET's, instituidas por IegislaMo
especlfica, incluindo a ZET 4 - Redinha;
hreas de controle de gabarito definidas nesta Lei;
Areas definidas em regulamentafles especificas das ZPA's.
Ill - Subzona de Uso Restrito, que compreende:
a) area que se enmntra em process0 de ocupaHo, para a qua1 o Municipio
estabelece p ~ s c r i ~ 6 eurbanlsticas,
s
no sentido de orientar e minimizar as a1tera-s
no meio ambiente em consonancia com o principio do uso sustenWel;
b) dreas definidas em regulamentaQaesespecificas das ZPA's,
5l0 As diretrizes de uso e ocupa@o da Zona de ProteMo Ambiental e suas
respectivas subzonas s3o definidas em regulamentaHo prbpria.
5 2 O - Aplicam - se aos terrenos situados na Zona de ProteMo Ambiental o
mecanismo de transferencia de potencial construtivo, conforme disposto no Capituto Ill
do Titulo IV desta Lei.
§3* Nao serfio permitidas construMes em dreas situadas nas Zonas de
ProteMoArnbiental enquanto nZo houver a devida regufamenta@o.
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Capitulo I1 Das Areas Especiais
Art. 20 - Areas Especiais s i o pomes da Zona Urbana situadas em zonas
adensaveis ou nio, corn destinaMo especifica ou normas prbprias de uso e ocupa@o
do solo, compreendendo:
I - Areas de Controle de Gabarito;
It - Areas Especiais de lnteresse Social;
111 - Areas de OperaMo Urbana.
5l0 - Sgo consideradas tambem como areas especiais as h a s non
aedificandi.
9 2 O - 0 Poder PQblico poderh instituir novas &reas non ~dificandicom
objetivo de garantir
o valor dnico - paisagistico, a preserva~aoarnbiental e ordena~8ourbanistica de
deterrninadas Areas, sendo facultada a transfer6ncia do potencial constnttivo dos
imdveis respectivos.
Art. 21 Areas de Controle de Gabarito - demarcadas no Mapa 3 do Anexo
11, parte integrante desta Lei, sZio aquelas que, mesmo passfveis de adensamento,
visam proteger o valor cQnico - paisaglstico, assegurar condifles de bem estar,
garantir a qualidade de vida e o equilibria clirn6tico da cidade, compreendendo:
I Orla Maritima, do Forte dos Reis Magos at& o M o m do Careca, de acordo
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com as normas fixadas em leis especificas - ZET - 1, ZET 2 e ZET - 3;
II - Entorno do Parque das Dunas, confome delimita@o estabelecida no
Quadro 2 e Mapa, do Anexo 1, partes integrantes desta Lei;
111 - h a definida pelo perimetro estabelecido na margem esquerda do Rio
Potengi, incluindo a Redinha - ZET 4.
IV Zonas de ProteMo Ambientais - ZPA's, confome as normas fixadas em
leis especificas.
§lo
- Fica limitado a 7,5m (sete metros e mdo) o gabarito mdximo para as
4reas constantes nos incisos ill deste aitigo at4 sua regulamentaflo.
5 2 O - 0 s empreendimentos propostos para as ireas situadas na ZET - 2 nao
poderao possuir gabaiito mdximo que ultrapasse o nivel da Avenida Dinarte Mariz;
ressalvadas as Areas em que a localiza@o e as caracteristicas topogkficas do terreno
jB impe~ama visualizaflo da paisagem, ficando nesses casos limitado em 7,5m (sete
metros e meio) o gabarito mdximo das construq6es.
5 3 O Nos processos de licenciamento de empreendimentos previstos para as
h a s de que trata o caput deste artigo, dever4 ser apresentado relatdrio de impacto
paisagistico por parte do empreendedor, com base em Terrno de Referhcia emitido
pefo 6rgio municipal de planejamento urhano e rneio arnbiente.
Art. 22 - h a s Especiais de lnteresse Social, demarcadas no Mapa 4 do
Anexo II, definidas na Mancha de lnteresse Social e pelos seus atributos morfol6gicos,
s3o aquelas situadas em terrenos pllblims ou paiticulares destinadas A produ@o,
manutenqgo e recuperago de habitafles elou regutarizaMo do solo urbano e A
produqao de alimentos corn vistas a sgguranp alimentar e nutricional, tudo em
consonancia corn a politica de habita@o de interesse social para o Municipio de Natal,
e comgreende:
I - terrenos ocupados por favelas, eiou vilas, lotearnentos irregulares e
assentamentos que, nso possuindo as caracteristicas das tipologias citadas,
evidenciam fragilidades quanto aos niveis de habitabilidade, destinando - se A
implantaMo de programas de urbanizaMo elou regularizaflo fundi8ria;
It
terrenos ocupados por assentamentos com famllias de renda
predominante de ate 3 (trgs) salarios mlnimos, que se encontram em area de
implantaMo ou de influencia de empreendimentos de impacto econ8mico e
submetidos a processos de valoriza@o imobilisria incompativeis corn as condifles
s k i 0 - econbmicas e culturais da populaHo residente;
111
terrenos corn 6rea minima de 1.000 rn2 (mil metros quadrados)
destinados A produ@o de alimentos de primeira necessidade voltada A populaMo corn
renda familiar predominante de at6 3 (trgs) salarios minirnos, com objetivo de garantir
o abastecimento destinada ao suprimento da cesta bssica e ou da complementa~Bo
nutricional didria;
IV
glebas ou lotes urbanos, isolados ou oontlguos, nso edificados,
subutilizados ou n3o utilizados, corn Area superior a 400m2 (quatrocentos metros
quadrados), necessArios para a implanta@o de programas de habita@o de interesse
social.
V os predios desocupados ou subutilizados ou aqueles que possam causar
risco ao entorno pela sua condi@o de degradaHo, localizados em Areas centrais da
cidade, cujos projetos terZio tratamento diferenciado, resguardando as caracteristicas
pr6prias de cada imdvel e sua importancia hist6rica.
Art. 23 -As Areas Especiais de lnteresse Social (AEIS) constantes no Mapa 4
do Anexo It, ficam desde jB criadas e aquelas identificadas posteriormente P data de
entrada em vigor deste Piano sea0 instituidas atraves de lei, ouvido o CONHABIN e o
CONPLAM.
Art. 24 - A regularnentaqio especifica das AEIS estabelecera criterios de
remembramento ou desmembramento dos lotes, em consonancia m m o Plano de
UrbanizagAo aprovado e constad de:
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I - padr6es especificos de parcelarnentos, uso e ocupa@o do solo para as
edificafles;
I1 - formas de participa~iodos moradores, proprieMos, ernpreendedores,
entidades p6blicas e domais organismos ngo govemamentais, corn obsenrincia dos
princlpios relativos A fun~aos6cio ambiental da propriedacie e do DireitoAmbiental;
111 a fixa@o do prep, forma de financiamento, transfergncia ou aquisi@o
das unidades habitacionais e serem produsidas;
IV - crithrios de controle arnbientais estabelecidos a partir das especificidades
de cada h a a ser regutamentada;
V - infra- estrutura em conformidade corn a fragilidade arnbiental de Area
ocupada ou a ser ocupada;
V1 - quadro descritivo das obras de urbanizaMo projeto de arboriza@o e das
me1horias habitacionais previstas, corn os respectivos cronogramas f isico- financeiros,
orpmento das obras e indica@o da fonte de recursos;
V11 - projeto de arborizaMo e paisagismo visando & melhoria de qualidade de
vida e o aurnento do conforto ambiental urbano.
Art. 25 - Enquanto nio forem reguiarnentadas ficam proibidos nas AEIS,
dernarcadas no Mapa 4 do Anexo II:
I novos desmembramentos ou remembramentos exceto para os usos
institucionais e h a s verdes;
I1- gabarito superior a 7,5m (sete metros e meio).
Art. 26 - 0 Poder Executivo deverfi encaminhar, anualmente,
Cgmara
Municipal, em anexo A proposta orprnentAria, programa de intervengo nas AEIS,
corn indicaHo dos recursos oorrespondentes.
Art. 27 - Para promover a regularizaMo fundiaria de habitafles, o Poder
Executivo pode&:
I - utilizar a concess30 de direito real de uso ou concess30 especial de uso
para fins de moradia e outros instnrmentos juridicos e urbanisticos definidos em
Iegisla~Bomunicipal, estaduai ou federal pertinente;
I1 assegurar a assistencia juridica gratuita para a promoMo de apEies de
usucapiao para a populaHo de at4 3 (trgs) salarios mlnimos.
§I0
Em nenhum caso poded ser utilizada a doag.30 de imbveis para a
promo@o da regularizag40juridica de habita-s.
520 - A delimitaflo das AEIS nso exime os loteadores e dernais ocupantes
irregulares das penalidades previstas em lei.
Art. 28 -As Areas de OperaHo Urbana, constantes do Mapa 5 do Anexo 11,
obedecer30 a critkrios de intervenMo dispostos no Capftulo VII do TRulo V desta Lei.
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Capitulo Ill Das PrescrSqbes Urbanisticas Adicionais

Art. 29 - Para garantir a ocupa@o do solo de forma adequada As
caracteristicas do meio fisico, bem como o equillbrio clim6tico da cidade, set&
observadas as seguintes normas urbanisticas adicionais:
I - taxa de ocupag3o;
I1- taxa de impermeabilizaflo;
Ill - recuos;
IV gabarito.
Sl0 As demais normas especlficas para as construqdes estao definidas no
C6digo de Obras e Edifica~besdo Municipio.
5 2 O - 0 gabarito m4ximo de altura permitido para toda a cidade ser4 de 65m
(sessenta e cinco metros), exceto para as zonas adenshveis onde poderSl ser
permitido at4 90m (noventa metros).
5 3 O - As Areas Especiais de Controfe de Gabarito deverio atender A
legislagio especifica.
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Art. 30 - A Taxa de OcupaHo mdxima permitida para todos os terrenos do
Municipio, ressalvadas as reguIamentaMes especiais sao:
I - subsolo, tbrreo e 2 O pavimento - 80% (oitenta por cento);
II - acima do 2 O pavimento, a taxa de ocupaq%o sera em fun@o da area
resultante da aplicaHo dos recuos previstos no Quadro 3 do Anexo I desta Lei.
8l0 - Seo consideradas construqdes no subsolo, aquelas cujo pavimento
inferior aflore at& 1,25m (urn virgula vinte e cinco metros) em relaflo ao nivel media
do meio-fio, na testada correspondente do lote.
5 2 O - Nos terrenos em aclive ou declive corn mais de urna testada voltada
para Iogradouros pllblicos sera0 considerados construgo no subsolo aquelas que nao
ultrapassarem 2,50m (dois vlrgula cinquenta metros) em qualquer ponto do terreno em
relagio ao meio- fio da testada correspondente.
9 3 O - N%oserio computados, para efeito de ocupa$%o,pergolados, beirais,
marquises e caramanchaes.
- A taxa de ocupaqao de que trata o inciso I deste artigo poder6 ser
ultrapassada quando a area do terreno for inferior ao lote padr3o estabeiecido nesta
Ld, desde que resultante de parcelamento efetuado ha pelo menos 10 (dez) anos,
comprovado atraves do cadastro imobiliario ou restitui~ioaerofotogram6trica oficial do
Municipio.
§So - No cbmputo do percentual da taxa de ocupa~sode que trata este artigo
A instala~30de guaritas, portarias, depdsitos de lixo e de gBs devera observar o que
estabelece o inciso III do 51"do artigo 32 desta Lei.
Art. 31 - A Taxa de Impermeabiliza@o mhxima permitida no Municipio serd
de 80% (oitenta por cento) do lote e seu descumprimento constituirA infra@o
ambiental de natureza grave, sujeitando o infrator a penalidade de multa e A demolieo
da obra, al4m da determina~iopara reversgo B situa@o anterior; sendo atendidas as
normas processuais administrativas estabelecidas na legisla@io.
Paragrafo unico - As Aguas pluviais que incidem em cada lote dever3o ser
infiltradas no proprio lote, atraves de infiltraeo natural ou forqada, admitindo- se
dispositivo extravasor para o escoamento de precipitafles atlpicas, nos temos das
licencjas expedidas pelo drgSlo municipal de planejamento urbano e meio ambiente.
Art. 32 - 0s recuos estabelecidos para todos os terrenos do Municipio sao os
constantes do Quadro 3 do Anexo Idesta Lei.
§lo
- Nos recuos frontais s e ~ admitidos:
o
I - qualquer tip0 de construHo em subsolo nos termos estabelecidos no 51O e
§ 2 O do art. 30 desta Lei, desde que seja atendido o recuo mfnimo de 3,OOm (trgs
metros);
II - marquise, toldos, beirais de coberturas e similares;
Ill - guaritas, portarias, depdsitos, g&s e lixo, subestaMo, desde que a
somatdria das Areas nso ultrapasse 20% (vinte por cento) da hrea do recuo,
observando- se, ainda, o limite maxim0 de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados).
5 2 O Sobre os recuos laterais e de fundos s e r k admitidas saliencias, de
1,35m (urn vlrgula trinta e cinco metros) desde que sejam destinadas, exclusivamente,
circula@o vertical e sua disBncia em rela@o 9s divisas do lote n8o seja inferior a
1,50 m (urn virgula cinquenta metros).
§3* - Quando o lote for esconso e a fachada e a divisa do lote nzo forem
paralelas ser& admitida a ado@o do recuo medio como se segue:
I - o recuo frontal minimo serh aplicado no ponto medio da fachada, desde
que a menor disthcia, entre o alinhamento referente a este recuo e o ponto mais
pr6ximo da fachada nao seja inferior a 213 (dois terns) do recuo previsto no Quadro 3
do Anexo I desta Lei.
I1 - os recuos Iaterais e de fundos exigidos por Lei poderzo ser aplicados no
ponto medio da fachada correspondente, desde que a menor distancia, entre este e a
divisa do lote, nao seja inferior a 1,50 + h120.

w0
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&I0- Quando se tratar, exdusivamente, de circulacao vertical, as edificafles
poderao conjugar o segundo pavimento (primeiro pavimento elevado) nas zonas nao
adenseveis e o terceiro pavimento (segundo pavimento elevado) nas zonas
adens8veis.
9 5 O Nos empreendimentos corrstitufdos por mais de uma edificaHo o
afastamento entre os mesmos sera, no mlnimo, igual
soma dos afastamentos
exigidos nas fachadas correspondentes.
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Capftulo 1V Dos Usos e sua Localizag8o

SeqIo I - Dos Usos
Art. 33 - Todos os usos seHo permitidos no tenitbrio do Municipio de Natal,
mediante as normas especificas de licenciamento, observados os passiveis de
autorira@o especial do CONPLAM, conforme estabelecido na SeHo II deste
Capitulo.
§I0
- 0 s usos serio classificados em residencial e n i o residencial.
§zO- 0 s usos que, segundo a natureza, porte e grau de incomodidade,
estiverem incompativeis corn o uso residencial, deveHo obedecer aos crit6rios
estabelecidos em legislago especifica.
93O - Seeo permitidos os empreendimentos de uso misto (residenciallnao
residencial}, desde que n%oseja ultrapassado o coeficiente de aproveitamento basic0
nas zonas n i o adensaveis nern os coeficientes maximos nas zonas adensaveis.

SeqIo II - Dos Empreendimentos e Atividades de Impacto
Art. 34 - Considera- se empreendimentos e atividades de impacto ao meio
ambiente urbano todo e qualquer empreendimento:
I - que, quando implantados, venham a sobrecarregar a infra- estrutura
urbana e provocar alterafles nos padr6es funcionais e urbanisticos da vizinhanp.
I1 - que, de forma efetiva ou potential, causern ou possam causar qualquer
altera~goprejudicial ao meio ambiente ou acarretar urna repercussao significativa ao
espaGo natural circundante.
Padgrafo r5nico. Para os fins previstos neste artigo entende- se por
altera~goprejudicial ao meio arnbiente aquela que possa causar degradacj30 da
qualidade ambiental e polui@o, nos terrnos dispostos no artigo 3 O da Lei Federal no .
6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Poiitica Nacional do Meio Ambiente).
Art. 35 0 s empreendimentos e atividades de impacto ao meio ambiente
urbano se classificam como:
I - empreendirnentos e atividades de fram impact0 (EAFI);
II - empreendirnentos e atividades de moderado impacto (EAMI);
111 - empreendimentos e atividades de forte impacto (EAFO).
§I0
- Para efeito de enquadramento em urna das classes de que tratam este
artigo, os empreendimentos e atividades de impacto ao meio ambiente urbano serio
avaliados conforrne parimetros estabelecidos no Quadro 4 do Anexo I;
§2O
As habitafles unifamiliares que ngo estejam situadas em 6reas
especiais, nem sujeitas A legislaMo especial, se eximem do enquadramento de que
trata o pardgrafo anterior.
5 3 O Na hipotese de haver ernpreendimentos e atividades que nao se
enquadrem em urna das classes previstas neste artigo cabeh ao orgao municipal de
planejamento urbano e meio ambiente a analise do requerimento de licenciamento
urbanlstico e ambiental e, no caso de empreendimentos de forte impacto, a aprecia~ao
e rnanifestaHo do CONPLAM.
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Art. 36 - 0 s ernpreendimentos e atividades de que trata esta SeHo se
sujeitarao ao Iicenciamento ambiental e urbanistico, perante o drg8o municipal de
planejamento urbano e meio ambiente, nos termos da legislaqio em vigor e das
dernais normas previstas na IegislaMo federal e estadual aplicavel.
Pari5grafo Qnico - 0 brgao referido no caput deste artigo, ouvido o
CONPLAM, nao concederd licenqa a empreendimentos e atividades de natureza
privada que causem forte impacto ao meio urbano e ao ambiente, cujas repercuss6es
negativas n%o sejam passiveis de serem mitigadas ou reparadas em favor da
coletividade.
Art. 37 - Para analise do pedido de licenciamento, os empreendimentos e
atividades de moderado e de forte impacto d e v e ~ oapresentar Estudo de lmpacto de
Vizinhan~a- EIV, conforme Termo de Referencia expedido pelo 6rgio municipal de
planejamento urbano e meio arnbiente mediante requerirnento apresentado pelo
interessado.
§lo
- 0 EIV deved ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade, quanto A qualidade de vida da populaHo
residente na area e suas proximidades, incluindo a analise, no minirno, das seguintes
quest6es:
I - o adensamento populational;
I1- equipamentos urbanos e comunithrios;
111 - o uso e a ocupaHo do solo;
IV - a valoriza@o irnobiliaria;
V - a geraMo de trifego e a demanda por transporte phblico;
VI a ventila~aoe a iluminaMo;
VII - a paisagem urbana e o patrimdnio natural e cultural.
Vlll - a drenagem urbana,
IX - o esgotamento sanitArio
§2* - As demais exiggncias e procedimentos para a elabora~aodo EIV e os
casos em que sera obrigatbria a realizagao de audigncia pllblica estgo determinados
na legisla~3opertinente.
93O
Serd dada publicidade aos documentos integrantes do EIV e dos
estudos ambientais exigidos para o licenciamento, que ficarao disponiveis para
consulta, devidamente forrnalizada e motivada, por qualquer interessado, no 6rg%o
municipal de planejamento urbano e meio ambiente; resguardado o sigilo industrial.
- A consulta de que trata o pardgrafo anterior deverd se sujeitar Bs
normas administrativas do 6rgBo municipal de planejamento urbano e meio ambiente,
de mod0 a nSio dificultar a analise tecnica do empreendimento ou atividade.
95' - 0 s empreendirnentos e atividades consideradas como de forte impacto
(EAFO) deveeo apresentar projeto de tratamento local de seus efluentes.
5 6 O - A elaboraMo do EW nao substitui a exigencia de apresentaGo do
estudo prkvio de impacto ambiental (EPIA) de que trata o inciso IV do §I0
do artigo
225 da ConstituiHo Federal, nos termos previstos na legislaeo ambiental.
Art. 38 - A apresentaMo dos estudos ambientais necessaries ao
licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto se rege pelas normas
estabelecidas na Lei Complementar n055,de 27 de janeim de 2004 (Cbdigo de Obras
e Edifica~Besdo Municipio de Natal), pelas normas de cahter gem1 editadas pela
UniSo e demais leis pertinentes.
Par&grafo Qnico - A defini~aodo estudo ambiental a ser apresentado no
licenciamento, conforme a classifica~iiodo empreendimento e atividades de impacto
se fa& de acordo corn o que prescreve o artigo 35 desta Lei.
Art. 39 - Nos casos de ernpreendimentos e atividades de moderado e forte
impacto (EAMI e EAFO) de que trata o artigo 35, o estudo ambiental pertinente e o EIV
podem ser apresentados em urn sb documento, atendendo aos requisitos para cada
estudo e mediante orientaGo e exigencias do drg8o municipal de planejamento

-
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urbano e meio ambiente contidas no Termo de Referencia.
Art. 40 - 0 6rgGo municipal de planejamento urbano e meio ambiente, ao
classificar urn empreendimento ou atividade como de impacto ao meio ambiente
urbano, devera elaborar parecer t&cnico, indicando as exigencias a serem feitas ao
empreendedor para que, 6s suas expensas, realize obras ou adote medidas
mitigadoras e cornpensadoras do impacto previsfvel para a Area e entorno.
Parhgrafo Qnico- Ap6s a avaliaMo realizada pelo 6rgZio municipal tratado
no caput deste artigo o Estudo Previo de lmpacto Ambiental (EPIA) de que trata o
inciso IV do §I0
do artigo 225 da Constitui@o Federal devefi ser encaminhado ao
CONPLAM; assim como aqueles que o referido Conselho solicitar corn fundarnento em
raz&esde interesse pr5blico ou social.
Art. 41 - Fica criada a cornpensagio ambiental a ser aplicada nos casos de
licenciamento de empreendimentos e atividades de forte impacto arnbiental, de
interesse social ou de utilidade pQblica, nos casos de danos irreverslveis ao meio
ambiente e aos empreendimentos e atividades privadas de forte impacto ao meio
ambiente urbano no caso de utilira~aode recursos naturais de destinaHo coletiva.
Art. 42 - Fica instituida, no 2mbito do orgio municipai de planejamento
urbano e meio ambiente, a Cirnara de Compensaqio Ambiental, corn a finalidade de
analisar e propor a aplicaqao da compensaMo ambiental, para a aprovaqao da
autoridade competente, de acordo corn os estudos ambientais realizados por ocasiso
do licenciamento do ernpreendimento ou atividade.
Art. 43 0 Poder Executivo deveri regutamentar, no prazo de 780 (cento e
oitenta) dias, a aplicago do institute da compensaqBo ambiental e a cornposi~aoe
funcionamento da Camara de CompensaMo Ambiental de que trata o artigo anterior.
Par&grafounico Aplica- se A compensaeo ambiental criada por esta Lei as
nonnas contidas na IegisIaGo federal e estadual pertinente at6 a regulamentaflo
prbpria da rnatkria pelo Executivo Municipal.
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Capitulo V - Do Parcelamento
Art. 44 - Para os fins desta Lei, o lote padrao admitido no parcelamento 4 de
200m2 (duzentos metros quadrados) de area e testada minima de 8m (oito metros) em
todo o territdrio do Municlpio.
s1° 0 limite estabelecido no caput deste artigo n8o se aplica As AEIS, que
obedecerzo ao plano especifico de urbanizaHo e regulariza~gofundiaria de que
tratam os artigos 24 e 27 desta Lei, atendendo Bs disposi~iescontidas na IegislaqBo
pertinente.
§ 2 O - As demais prescri~6es
a serem aplicadas aos projetos de parcelamento
estariio sujeitas ao estabelecido em legisla@o prdpria, obedecendo aos principios
desta Lei e as normas de carater geral contidas na fei federal de parcelamento.
5 3 O - Para o lote menor que o padrao, a defini@o das prescriq6es
urbanfsticas serh dada caso a caso, pelo drgao municipal de planejamento urbano e
meio ambiente, levando em consideraGo a configuraflo urbanlstica do entorno,
garantindo a infiltra~iiodas Aguas no prdprio lote.
- 0 s terrenos IocaIizados na Area foreira do municipio e que possuam
carter de aforamento inicial concedida, podefio ser objeto de desmembramento desdde
que estejam edificados e comprovem a sua existencia ha pelo menos 10 (dez) anos,
atrav4s de cadastro irnobiliario ou v60 aerofotogram&trico oficial do Municipio e
registro de liga~%o
de agua ou energia.
§5O
- 0s condominios urbanisticos, tambkm denorninados horizonhis,
passam a ser considerados uma modalidade de parcelamento do solo urbano, sujeitos
IegislaMo prdpria.

-
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T~ULO
Ill DO SISTEMA DE AREAS VERDES E ARBORIZAGAO URBANA
Art. 45 - 0 Sistema de Areas Verdes do Municipio de Natal e composto pela
conjunto dos espaws livres formados por parques, praps, verdes complementares ou
de acornpanhamento viArio, espaGos destinados a Areas verdes nos planos de
loteamentos e condominios, jardins ptjblicos e jardins privados corn vegetaqio de
porte arboreo, areas verdes situadas ao longo de orlas maritimas, lacustres e fluviais,
dreas de preservaqao permanente, bem como de unidades de consewaflo de
prote@o integral ou de uso sustentdvel existentes na malha urbana.
Art. 46 de cornpetencia exclusiva do Municipio, projetar e executar a
arborizaeo nos logradouros publicos, sem prejuizo da colaboraflo que possa ser
dada pelos particulares.
§I0Compete ao 6rgao municipal de planejamento urbano e meio ambiente,
executor da politica ambiental do municipio, a aprovagio e fiscalizag80 dos projetos
referidos no caput deste artigo.
52" - 0 ajardinamento de passeios pQblicos poder4 ser projetado, executado
e conservado par terceiros, mediante licenp do Municfpio que se resewa a
fiscaliza~aodesses sewi~os.
Art. 47 - Quando se tratar de projetos em areas particulares, como
condominios e similares, correra por conk dos respectivos proprietirios a promo@o e
o custeio dos servi~osde arboriza~aoque deveeo obedecer a projeto elaborado pelo
interessado e aprovado pelo t5rgSo municipal de planejamento urbano e meio
ambiente.
Art. 48 - Qualquer Arvore do Municipio pode ser declarada imune A supressio
por motivo de sua localizaq80, raridade ou antigiiidade, de seu interesse histbrico,
cientifico ou paisagistico ou de sua condi~aode porta- sementes, ficando sua protepo
a cargo do Poder Pljblico.
Art. 49 - 0 Plano de Arborizaqao Municipal serh criado, no prazo mhximo de
180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publica@o desta Lei, e deverh definir
diretrizes e competgncias de gest%odas Areas componentes do Sistema de Areas
Verdes, estabefecer metas e procedimentos relacionados ao manejo da arboriza~80
urbana e prever a divulga~goperi6dica de relatbrios tecnicos do inventario floristico do
Municipio.
Art. 50 As Unidades de ConservaMo Municipal legalmente instituidas pelo
Poder Prjblico poderio ter seu planejamento e gestzo compartifhada com
Organizafles Nao- Governamentais (ONG's) ou Organizaq6es da Sociedade Civil de
lnteresse P6blico (OSCIP's) que tenham a defesa do meio ambiente como urn de seus
objetivos estatutdrios e que nao apresentem impediment0 legal para o exercicio desta
atividade.
Paragrafo unico - A forma de planejamento e gesmo cornpartilhada de cada
Unidade de ConservaHo e os crit6rios para seleMo das instituifles referidas no
caput deste artigo serso definidos em regulamentaHo especifica.
Art. 51 - Somente o Poder Executivo podera realizar ou delegar a terceiros,
as operaMes de plantio, transplantio, poda e supressZio de Amores localizadas nos
logradouros pdblicos, apos orienta~aotecnica e autorizaqBo do 6rgao municipal de
planejamento urbano e meio ambiente.
Art. 52 A remo@o de arvores integrantes do Sistema de Areas Verdes de
que trata o artigo 45 desta Lei 6 condicionada A prkvia autorira~30do drgao municipal
de planejamento urbano e meio ambiente, ficando sujeita A compensaqio conforrne
crit4rios e diretrizes estabelecidos em legislaqao especifica.
Art. 53 - Para o licenciamento de Empreendimentos de Forte lmpacto
(EAFO) definidos no art. 35 desta Lei, e empreendimentos localizados nas Zonas de
Prote~BoAmbiental (ZPA's) definidas no Anexo II, Mapa 2, fica o ernpreendedor
obrigado a apresentar Projeto Complementar de Arborizaeo, conforme terrno de
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refe&ncia a ser emitido pelo brgao municipal de planejamento urbano e meio
ambiente.
§lo
- Nas ZPA's ficam excluidas da obrigatoriedade de que trata o caput
deste artigo, as residhcias unifamiliares e condorninios multifarniliares corn ate tr6s
unidades habitacionais.
52@ Em caso de impossibilidade de ser realizado, no local da edificaqao, o
plantio de que trata o caput deste artigo, o Poder Pllblico detenninarA outro local e as
diretrizes de plantio de acordo corn IegisiaMo prdpria e As expensas do proprietArio do
im6vel ou empreendedor.
9 3 O - A expediflo das certid8es de caracteristica e habite- se dos
empreendimentos de forte impact0 fica condicionada A comprova@o do plantio
previsto no respective projeto tratado no caput deste artigo.
Art. 54 - A Licen~ade OperaMo (LO) definida no art. 34 do C6digo de Obras
e Edificafles do Munidpio de Natal, s6 ser4 emitida ap6s comprovaqGo da execu@o
do Projeto Complementar de Arboriza~80.
Art. 55 - 0 s canteiros centrais, verdes complementares, praws e outras
areas que apresentem vegeta@o nativa remanescente poderio exercer a fungo de
corredores ecologicos urbanos.
Parthgrafo Srnico - Para cumprir a fun@o prevista no caput deste artigo fica o
Poder PQblico encarregado de aprovar, prestar assisthcia ou executar projetos e
programas que visem a implanta@o de vegeta@o composta por especies nativas da
flora regionai, enfatizando sempre a diversidade de especies, elou a substitui@o
gradual da vegetaflo de origem ex6tica.
Art. 56 As Zonas de ProteHo Ambiental - ZPA's, definidas no Macro
zoneamento de que trata esta Lei, poderio conter Unidades de ConservaHo
Arnbiental atendendo Bs normas de cardter geral contidas na Lei Federal no .9,985, de
18 de julho de 2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservapo da Natureza SNUC.
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TCTULO

IV

- DA POL~TICADE MOBlLlDADE URBANA

Art. 57 - A Politica de Mobilidade Urbana seri instituida pelo Poder Phblim
Municipal no praro maxim0 de 2 (dois) anos.
Art. 58 A Politica de Mobilidade Urbana deverd:
I - ser instrumento de inclus%osocial ampliando a mobilidade da popula~%o,
promovendo
o acesso flsico a serviqos e equipamentos phblicos, ao lazer e a integrafio social;
II - respeitar o meio ambiente priorizando a utifizaHo de combustivel n2o
poluente ou de baixo teor de po1uiHo; Ill - preservar e promover a vida
mitigando os conflitos e transformando as vias pllblicas em espaGos
seguros; IV - promover o desenvolvimento econbmico, minimizando
desperdicios, racionalizando o transporte e reduzindo custos.
Art. 59 - 0 s planos e projetos especificos de mobitidade urbana dever5o
atender ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana, instrumento basic0 da polltica de
Mobilidade Urbana, considerando:
I - a utiliza~80racional do espaGo de circula~Bourbana atravks da priorizaqBo
da circulaHo de pedestres em rela@o aos veiculos e do transporte coletivo em
rela@o ao transporte individual;
II - o fortalecimento de uma rede de transporte coletivo de qualidade e
ambientalmente sustengvel atraves da implantaqao progressiva de tecnologias nao
poluentes ou de baixo teor de polui~8oe acessiveis aos portadores de deficiQncia
fisica e mobilidade reduzida, da integra~80fisica e tarifhria, da melhoria das condiq5es
de conforto e seguranp nos pontos de parada e da adofio de medidas de incentive
ao uso do sistema de transporte coletivo nos deslocamentos diarios;
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111 - a implantaMo da rede vidria do transporte nao motorizado atraves da
previsao de espaqos seguros para a circula@o de veiculos nao motorizados da
ampliago de calpdas nas areas de maior concentraMo de pedestms e da ado@o de
padr6es construtivos para estas vias.
IV a valorizaMo e respeito, atraves da configura@o do sistema vihrio, ao
patrimBnio histdrico, artlstico, cultural, arquitet6nico e ambiental;
V - a regulamentaHo do Wfego de veiculos de carga, na malha viaria,
minimizando seus efeitos negatives na circulaqio urbana e riscos ao patrimdnio
hist6rico 8 aos roteiros turisticos;
VI - a redugo das dificuldades de deslocamentos na cidade, causadas por
barreiras flsicas naturais, mediante infra- estrutura de transposiq30 e integraMo
urbana;
VII - a adequaMo da rede viaria principal corn vistas A melhoria do
desempenho da rede de transporte coletivo, em termos de rapidez, conforto,
segurantp e custos operacionais;
Vlll a criaHo de vias- parque que delimitem e protejam as dress de
interesse de preservaHo ambiental e se configurem em Areas de lazer.
Art. 60 - Para efeito da viabilidade da Politica de Mobilidade Urbana os
grogramas e projetos deveao considerar a hieraquizaMo do Sistema Vihrio definida
no C6digo de Obras e EdificaqBes do Municlpio de Natal.

-

-

-

T~TULO
V DOS INSTRUMENTOS PARA A GESTAO URBANA

Art. 61 - 0 Fundo de UrbanizaMo - FURB criado pela Lei Complernentar n07,
de 5 de agosto de 1994, se constituiri3 das receitas a seguir especificadas:
I - valores em dinheiro correspondentes A outorga onerosa de que trata o
artigo 62 desta Lei;
I1- quaisquer outros recursos ou rendas que Ihe sejam destinados;
111 - rendas provenientes da aplica~Bode seus prdprios recursos.
IV - 30% (trinta por cento) dos recursos provenientes do licenciamento
urbanistico.
§lo
- 0 s recursos do FURB atendeao aos seguintes crii4rios de gesao:
I - ser3o utilizados segundo plano especifico encaminhado anualrnente
Cimara Municipal simultaneamente a Lei OrqamentBria Anual;
I1- see0 aplicados na execu~8ode obras de infra- estrutura, nos pagamentos
de desapropriaMes e demais despesas necessArias 3 impIementaHo de projetos
urbanisticos ou na aquisi~aode imdveis destinados A cria@o de novas AEIS, em
consonincia com a Politica de HabitaqBo de lnteresse Social para o Municipio de
Natal;
111 - enquanto nao forem efetivamente utilizados, podeeo ser aplicados em
operaqQesfinanceiras que objetivem o aumento das receitas do prbprio Fundo.
IV - no fortalecirnento institucionai do 6rgfio municipal de planejamento
urbano e meio ambiente.
§ 2 O - 0 FURB s e d gerido pelo drgao municipal de planejamento urbano e
meio ambiente e terA sua regulamentaeo atualizada no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a partir da entrada em vigor desta Lei.

-

Capitulo I1 Da Concessao da Outorga Onerosa
Art. 62 - Considera- se outorga onerosa a autorizaqBo para construqio acima

do coeficiente de aproveitamento besico de que trata esta Lei Complernentar no artigo
10, nas zonas adensaveis, at& os padmetros rnaximos constantes no Mapa 1 do
Anexo I1 e Quadro 1 do Anexo I, para cada bairn.
§lo
- A outorga onerosa referida no caput deste artigo seri objeto de
reguiamentaflo, no prazo mdximo de 60 (sessenta) dias apds a entrada em vigor
desta Lei, ouviclo o CONPLAM.
§2Q - VETADO.
Art. 63 - As edificafles que ultrapassarem a Area autorizada no alvah de
constru@o sujeitafio o infrator a multa de 100% (cem por cento) calculada sobre o
total do valor pago para obtengo da outorga, sendo este valor recolhido para o Fundo
de UrbaniraMo, observado o que dispde o pardgrafo Onico.
ParAgrafo Qnico- A apIica@o da multa de que trata o caput deste artigo n%o
exime o infrator das penalidades de embargo e demoli~Goque poderio set aplicadas,
atendidas as normas processuais administrativas previstas na Lei Complementar no
5512004.
Art. 64 0 valor em reais da Outorga Onerosa serA obtido atraves da

-

seguinte expressio:
Vo =(AT -AP) x CUB x K, onde:

Vo = Valor da Outorga
AT = Area Total construida subtraindo a grea nao comput&el;
AP = Area do terreno multipticado pelo Coeficiente de aproveitamento bdsico;
CUB = Custo UnitArio Bgsico (Constru@o CivillRN);
K = indice de correqio (conforme tabela abaixo)

lo
ano (a partlr da
vigsncia da Lei)
2%
(dois por cento)

2 O

ano

3%
{tres por cento)

A partir do 3' ano

4%
(quatro por cento)

ParAgrafo finico - 0 s empreendimentos que apresentarern aplicagio de
tecnologias urbano- ambientais sustenuveis e caracteristicas que valorizem o conforto
ambiental urbano e a paisagam receber50 descontos de at4 70% (setenta por cento)
do valor cobrado da outorga onerosa, conforme definido em regulamenta~80pr6pria.
Art. 65 - A outorga onerosa sera concedida gratuitamente para constru@o de
habita~Bode interesse social situados nas zonas adensaveis elou nas AElS desde
que observadas as limitafles das prescri~besurbanisticas inseridas nesta Lei,
aprovaqao do Conselho Municipal de HabitaHo e lnteresse Social - CONHABIN e
atendidas as limitaws da infra- estrutura instalada e os impactos dnicopaisagisticos.
§lo
A autoriza@o de que trata este artigo, somente serA feita mediante a
aprova~godo ptojeto de habitaHo de interesse social, pelo Conselho Municipal de
Habitaeo e lnteresse Social.
9 2 O 0 s projetos aprovados pelo brgao municipal de planejamento urbano e
meio ambiente, nos termos do caput deste artigo, e executados em desacordo corn os
mesmos, sujeitado o infrator A multa de 200% (duzentos por cento) do valor
equivalente outorga onerosa que seria aplicada, sendo este valor recolhido para o
Fundo de UrbanizaMo, apbs a apura@o da infra@o conforme as nomas processuais
previstas na Lei Complementar no5512004.

-

-

Art. 66 - 0 proprietdrio de um irndvel impedido de utilizar o potencial
oonstrutivo bAsico definido nesta Lei, em razao de iimibfles urbanisticas relativas A

prote@o e preservaHo do patrimbnio histdrico, cultural, natural e ambiental, definidas
pelo Poder Publico, poderA transferir o potencial nao utilizdvel desse imdvel, mediante
pkvia autorizaMo do Poder P~blicoMunicipal, corn ou sem a transferhcia de
titularidade do imovei, obedecidas As disposifles desta Lei.
g1° Podeeo ser objeto de transfergncia de potencial construtivo b4sico os
imdveis situados em:
1 - Zonas de Protege Ambiental, especificamente nas sub- zonas de
preservaqio, nos termos da lei que as regularnenta;
I1- Zona Especial de PresenraMo Histdrica, nos termos da Lei n03.942, de 9
de julho de 1990;
111 - &reas non ~dificand;
IV - Areas necessarias implantagGo de equipamentos publicos;
V - Areas destinadas a programas de regulariza~iiofundiaria, urbanizaMo de
&reasocupadas por popula@o de baixa renda e habitaflo de interesse social.
5 2 O - NBo se aplica o disposto nests artigo aos terrenos ou glebas situadas
em sub- zonas das Zonas de ProteHo Ambienbl onde B permitida a utilizagao parcial
do potencial construtivo.
Art. 67 - A transferencia de potencial construtivo tarnbdm pod& ser
autorizada pelo Poder Pablico Municipal, como forma de indenizaHo, mediante
aoordo corn o proprietdrio, nas desapropria@es destinadas a melhoramentos vidrios,
equipamentos pCr blicos, programas habitacionais de interesse social e programas de
recupera~goarnbiental e demais deserpropria~8esde interesse social e utilidade
ptlblica.
Art. 68 Nos casos tratados neste capitulo a transferhcia do potencial
construtivo serA efetuada mediante autorz
i a@o
i
especial a set expedida pelo 6rgSo
municipal de planejamento urbano e meio arnbiente, previamente
emissiio do
licenciamento, sendo especiflcada, em metros quadrados, a quantidade de Area a ser
transferida, atendidos os limites desta Lei e da legisla@o pertinente,
Art. 69 - Aqueles termnos objeto de transferbcia, cedentes de potencial
construtivo, os quais os proprietdrios optem por transferir seu domlnio pleno ao
Municipio, terao incentivo definido em IegislaHo especlfica, sendo transferidos ao
patrimdnio do Municipio e somente podeeo ser utilizados conforme os usos
legalmente previstos.
Art. 70 - A transferhcia do potencial oonstrutivo serh averbada no registro
imobilihtio competente, & margem da matricula dos imdveis cedente e cession6rio do
potencial construtivo alienado.
Paragrafo ISnico A averba~aodo imdvel cedente de potencial construtivo
dever4 conter, alem da descrigo da area cedida, as condi~fiesde prote~Ho,
preserva@o e consewaHo, quando for o caso.

-

-

-

-

Capitulo IV Do Parcelamento, Edifica~Boou Utillza~BoCompuls6rios e
do lmposto Predial e Territorial Urbano Progressive.

-

Art. 71 0 Poder Executive p o d e ~exigir do propriet&io do imdvel nao
edificado, subutilizado ou nao utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento
sob pena de parcelamento, edifica~Zioou utilizaflo compulsdria, devendo fixar os
prazos e condiMes para implementa~go dessas obriga~Ges, considerando o
cronograrna apresentado pelo propriegrio.
Art. 72 Ficam definidas oomo areas passfveis de aplicaMo deste instituto,
nos termos do 3 4 O do artigo 182 da Constituis80 Federal, os imdveis n8o edificados,
subutilizados ou n i o utilizados localizados nas Areas adensaveis conforme Mapa Ido
Anexo II.
§lo
- Excetua- se do disposto do caput deste artigo o imbvel que constitua a
Onica propriedade do titular e os terrenos corn area inferior a 400m2 (quatrocentos

-

metros quadrados).
§ 2 O - Tarnbem se aplica o instituto previsto neste artigo a qualquer Area
situada no territbrio do Municipio que nio se constitua a cnica propriedade do titular,
seja superior a 1.000m2 (mil metros quadrados) e onde o Poder PQblicoidentifique a
possibilidade de cria@o ou regulamentaMo de novas AEIS.
9 3 O 0 s imdveis abrangidos por este instrumento sera0 identificados pelo
Poder Pljblico e notificados nos termos dos 92O e § 3 O do art. 5 O da Lei Federal no .
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).
- 0 s propriegrios dos imdveis de que trata o par6grafo anterior, tefio 1
(urn) ano, a contar da data da notificaHo, para apresentar projeto de construqio ou
parcelamento e 2 (dois) anos, a partir da aprova~aodo projeto, para iniciar sua

-

w0

execug%o.
Art. 73 - Aque~esimoveis que n30 atenderem as obrigaQZIesde parcelar,
edificar ou utilizar o imbvet nos prazos e condiqbes de que tratam os artigos 71 e 72,
podera o Municipio proceder ii aplicaMo do IPTU progressivo no tempo.
§I0
As aliquotas do IPTU Progressivo incidentes sobre os imdveis sera0
fixadas conforme o quadro abaixo:

-

lo
ano a partir da
vigbncia da Lei
2%

2o

3%

3* ano

4 O ano

A partir do
So ano

5%

8%

15%

5 2 O - vedada a cancessao de isenq6es ou de anistias relativas 4 tributago
progressiva de que trata este artigo.
5 3 O - Ap6s o 5 O ano da cobranp do IPTU Progressivo, sem que o proprieGrio
tenha cumprido a obrigaMo de parcelamento, edificaqao ou utilira@o do imbvel, o
Municipio podera promover a sua desapropriaHo nos termos do art.gOda Lei Federal
no . 10.25712001 (Estatuto da Cidade).
Art. 74 - Na implementaqBo dos institutes previstos neste capitulo aplicam- se
as normas de cadter geral previstas na Lei Federal no . 10.25712001.

Capitulo V

- Do Direito de PreempcjBo

Art. 75 - Fica instituido o direito de preempgo para aquisi~80de imhvel
urbano objeto de aliena~aoonerosa entre particulares.
Art. 76 - 0 s imdveis objeto de aplica~0odo direito de preernpGo deveao,
obrigatoriamente, ser oferecidos primeirarnente ao Municipio, em caso de alienago
onerosa de seu dorninio.
§I00 s imdveis de que trata o caput deste artigo serso identificados e
relacionados pel0 Poder PLSblico no prazo maxim0 de 5 (cinco) anos, contados da data
de entrada em vigor desta Lei.
32" 0 s imdveis declarados, pelo Poder Pilblico, como objeto da aplicaHo do
direito de preempq80 ficarao subrnetidos a exigencia de que trata o caput deste artigo
por urn period0 de 1 (um) ano, que podera ser renovado, uma ver, por igual prazo.
93" Ficam desde jB declarados como posslveis de aplica@o do direito de
preempq%o,os im6veis localizados nas areas non aedificandi.
Art. 77 - 0 s imoveis adquiridos peto Poder POblico em decorr4ncia da
aplicaflo do direito de preemp@o serge utilizados para os seguintes usas e
destina~des:
I - desenvolvimento de programas de regularizaGo fundiaria e urbanistica;
II - execugio de Programas e Projetos Habitacionais de lnteresse Social;
111 - constituiHo de reserva fundiaria;

-

-

IV - ordenamento e direcionamento da expansao urbana;
V implantaHo de equipamentos urbanos e comunit&ios;
VI - criaqio de espaps livres pljblicos de lazer e Areas verdes;
VII - cria@o de unidades de conserva@o ou prote~Bode h a s de interesse
ambientat;
Vlll proteeo de hreas de interesse histbrico, cultural e paisagistico.
Art. 78 - S%o passheis da aplica~aodo direito de preempgo todos os
imbveis, edificados ou nao, localizados nas seguintes Areas:
I - Zona de ProteHo Ambiental, especialmente nas sub- zonas de
preservago e conservaMo nas Zonas jB regulamentadas identificadas no Mapa 2 do
Anexo 11, assim como nas que vierem a ser regulamentadas e estabelecidas pelo
Poder Pirblico;
It - Areas Especiais de lnteresse Social, delimitadas no Mapa 4 do Anexo It;
Ill - Zona Especial de lnteresse Hist6ric0, delimitadas no Mapa 6 do Anexo II;
IV - demais hreas, glebas ou imdveis do Municlpio, identificados em Planos
Setoriais, quando considerados necessaries ao Poder PQblico, conforme previsao
contida no artigo 77, incisos I ao Vl II, desta Lei.
§lo
- Para as Areas e zonas mencionadas neste artigo, o Executivo Municipal
deverd, por meio de instrumento jurldico prdprio, especificar em quais imbveis incide o
direito de preemp@o, definindo as finalidades e procedimentos que justifiquem e
ordenern sua aplicaflo.
5 2 O - 0 instrumento juridico de que trata o padgrafo anterior pod&
especificar e definir maiores exigdncias, detalhamentos e prescriMes, de acordo corn
as caracteristicas da area ou conforme o interesse poblico.
9 3 O - 0 Poder Ptjblico se obriga a dar pubiicidade ao instrumento juridico de
que tratam os parhgrafos anteriores, ainda que de forma resumida, no Didrio Oficial do
Municipio do Natal e em, pelo period0 minimo de dois dias.
Art. 79 0 proprietdrio do im6vel localizado em Area objeto da utiliza@o do
direito de preempMo deved, necessariamente, informar ao Municipio sua intenflo de
alienar seu imdvel, atravks de cam de inten@o devidamente protocofada no drgao
municipal de planejamento urbano e meio ambiente.
§I0
Apds o recebimento da carta de inten@o tratada no caput desk artigo o
Municipio terA 30 (trinta) dias para se pronunciar, informando ao proprieGrio de seu
interesse de compra.
5 2 O No caso da existbcia de temiros interessado na aquisiqio do imbvel, o
proptieMrio deverA anexar documento contendo progosta assinada por aquele, onde
conste p r e p e condifles de pagamento referentes ao imdvel.
9 3 O - A carta de inten@o tratada no caput deste artigo deverA conter, no
minimo:
I enderepo residencial do groprieGrio e enderep do imdvel objeto de
aliena~2io;
I1 - cbpia autenticada da certidso do Registro Imobilitlrio que cornprove o
domlnio do imdvel;
111 prepo da aliena~aoe oondifles de pagamento;
IV p r e p da aliena~aoe condiq6es de pagamento de terceiros interessados,
se for o caso.
Deverd ser juntada & c a b de intenMo tratzrda neste artigo as certidaes
negativas de debitos federal, estadual e municipal, incidentes sobre o im6vel.
§So Na impossibilidade de atendimento total ou parcial da exigencia contida
no padgrafo anterior, o proprietArio deverA apresentar uma alternativa de preqo que
considere o debito existent0 sobre o irnbvel, que deve ser assumido pelo mesmo,
assim como o Bnus de sua regufariza@o.
Art. 80 No caso em que o Municlpio n8o se pronuncie no tempo estipulado
do artigo anterior o proprietdrio fica liberado para alienar seu irn6vel para
no §I0

-

-

-

-

-

-

-

w0-

-

terceiros, nas mesmas condifles da proposta apresentada ao Municlpio.
§I0Concretizada a venda do imbvel, o proprietArio fica obrigado a
apresentar ao Municipio, no prazo de 30 (trinta) dias, copia do instrumento pQblicode
aliena~iodo imdvel, corn
o prew final e condi@es de pagamento.
52@ A alienaflo a terceiros realizada em condifles diversas da proposta
apresentada ao Municipio serA nula de pleno direito; caso em que o ente municipal
poderSl adquirir o imbvel pelo valor venal da cobranp do IPTU ou pel0 valor da
proposta apresentada, o que for inferior.
Art. 81 - Na irnplementaflo do institute previsto neste capitulo aplicarn- se as
normas de carater geral previstas na Lei Federal no .10.257/2001, especialmente os
artigos 25 a 27.

-

-

Capitulo VI - Do Consorcio lmobiliario
Art. 82 - 0 Poder Executivo ou o proprietirio de irnovel localizado em Area
Especial de lnteresse Social ou Zona Especial de Presenra~ioHist6rica poderi
requerer o estabelecirnento de Consbrcio lmobiliario, como forma de viabilizaqio de
urn plano de urbaniza~aoou de recuperaflo de imbvel edificado para fins de
habita~gode interesse social.
Art. 83 - No Consbrcio ImobiliArio o proprieurio entrega seu imdvel ao
Municipio a fim de ser urbanizado ou recuperado e, ap6s a conclus%odas obras,
recebe como pagamento parte do imovel devidamente urbanizado ou recuperado,
correspondente ao valor original antes das obras realizadas corn recursos p0blicos.
Paragrafo unico - Cab& A Procuradoria Geral do Municfpio a ado@o das
medidas necessdrias A regularizaMo das questties juridicas decorrentes da
implementaGo do instrumento tratado neste Capitulo.

Capitulo VII

- Da Operagso Urbana Consorciada

Art. 84 - Entende- se por Operaqao Urbana Consorciada (OUC) o conjunto
integrado de intervenMes e medidas urbanisticas que deftnem urn projeto urbano para
determinadas areas da cidade, indicadas pelo Plano Diretor, coordenadas pelo Poder
PQblico e definidas, atravks de lei municipal, em parceria corn a iniciativa privada,
institui~iesfinanceiras, agentes governamentais, proprieMrios, moradores e usuarios
permanentes, corn a finalidade de alcanqar transformafles urbanisticas estruturais,
melhorias sociais e valoriza~iioambiental, levando em considera~goa singularidade
das areas envolvidas.
n - Tambem podem ser realizadas Opera~desUrbanas Consorciadas corn
objetivo de promover meihorias urbanas, incentivar a funMo sdcio- ambiental da
propriedade, promover a justi~asocial, gerar habitabilidade digna, presewar valores
histbrico- culturais, enico- paisagisticos e ambientais significativos para o patrim8nio
da cidade, promover adequagiio viaria, produggo ou melhoramentos na infraestrutura, dos equiparnentos coletivos e dos espaGos phblicos.
5 2 O - As Areas passiveis de Opera~aoUrbana esGo definidas no Mapa 5 do
Anexo II.
Art. 85 - Na implementa~io das a ~ 8 e sdas OUC's pod& haver a
modificaqio de coeficientes urbanisticos, regras sobre uso, ocupa~ioe parcelamento
do solo, procedirnentos de regulariza~aofundidria e urbanistica, considerando- se o
impact0 ambiental delas decorrentes e desde que previamente discutidas e aprovadas
em audigncias pllblicas corn os segrnentos interessados e encaminhadas ao
CONPLAM.
Art. 86 - Cada Opera~BoUrbana Consorciada deverA ser regulamentada por

lei especlfica e deved conter, no mlnimo:
I justificativa, objetivos e metas;
I1- defini@o de Area de abrangencia, perimetros 8 lirnites;
Ill - programa besico de ocupaeo da area, definindo normas e crithrios de
uso e ocupa@o e projetos previstos para a &a;
IV - previsao de beneflcios a uma Area Especial de lnteresse Social (AEIS);
V - definiq30 dos parceiros e formas de participaHo cornuniuria;
VI - prazo de validade;
Vll - plano de avalia~80e fiscafizas80, obrigatoriamente compartilhado com
representa~io da sociedade civil, coordenado por urn conseho gestor,
especificarnente d a d o para cada OUC;
VIll - programa de atendimento econbmico, social e de sustentabilidade
ambiental, voltado para a popula@o envolvida;
IX - estudos ambientais;
X - quadra de obras, metas e contrapartidas de cada promotor pOblico elou
privado envolvido e formas de aloca@o de recursos advindos da OUC;
XI - infra@es e penalidades cabiveis, assim como as norrnas processuais
aplidveis.
Art. 87
Para cada OUC serh constituldo ComitQ Gestor, de cadter
pennanente, com direito participaNo dos agentes envolvidos no projeto especffico.
Pahgrafo Qnico- 0s recursos auferidos nas OUC's sera0 destinados para
fundo especifico, e serge utilizados na area de influQncia de cada operago realizada,
mnfome plano de obras definido previamente, devendo o fundo ser extinto ao final da
obra especificada de cada OUC.
Art. 88 - 0 Plano da OUC devera prever a reacornoda@o, no seu prdprio
perimetro, de usos e atividades que precisem ser deslocados, em fun~%odas
transformaq6es aprovadas.
Art. 89 - 0 s estudos necessaries para implanta@o e implementag30 da OUC,
ouvido o CONPLAM, deveeo constar de termo de refergncia, emitido pelo 6rggo
municipal de planejamento urbano e meio ambiente:

-

-

Capitulo Vlll

- Dos Planos Setoriais

Art. 90 - 0 s Planos Setoriais (PS) sBo instrumentos legais de planejamento
urbano e ambiental que tern como objetivo detalhar o ordenamento do uso e ocupa@o
do solo urbano de duas ou mais unidades territoriais contfguas da cidade, podendo ser
de uma unidade territorial dependendo da Area, densidade populational e
complexidade do lugar, corn vistas a otimizar a fun@o socio- ambiental da propriedade
e compatibilizar o seu adensamento A respectiva infra- estrutura de suporte.
Art. 91 - 0 s PS deverSo ser elaborados e propostos corn base em estudos
aprofundados das condims existentes na sua Area de abranggncia, observando a
insemo na bacia hidrogkfica e no entomo e o papel desses espaFos na
funcionalidade da cidade, devendo:
I definir o perfmetro das areas que abrange;
It definir os mecanismos de estImulo ou de inibi@o ao adensamento;
111 - respeitar necessariamente, o Plano Diretor de MobiIidade Urbana e a
Politica Habitacional de lnteresse Social do Municipio do Natal;
IV - considerar infraestrutura existente;
V respeitar os indices maximos e prescriMes estabelecidas nesta Lei e
dernais regulamentafles especlficas que incidam na Area.
VI - 0 s Planos Setoriais - PS - dever3o ser elaborados de forma patticipativa
respeitando as determinafles da Lei 10.25712001 - Estatuto da Cidade.
Art. 92 A partir dos estudos realizados na irea, os PS devem indicar
solu@es urbanas, viarias, de transporte e Mnsito, de infra- estrutura, IocatizaHo e

-

-

-

dimensionamento de equipamentos e serviqos, levando em conta a popula@o
residente e usuaria, a paisagem, o conforto arnbiental urbano, a dinarnica do mercado,
a implantago de grandes projetos plirblicos ou privados j i previstos, alern de indicar,
quando possivel, as fontes de recursos disponiveis.
g1° A norma destinada A institui@o dos PS deve incluir as propostas de
regulamenta@o e atualizaHo das legisla~desespecfficas quando inclulrem areas
especiais da interesse social e zonas de interesse turistico ou de protege ambiental.
5 2 O - Tambdm deverio ser indicados na elaboraMo dos PS os imbveis
passiveis de parcelamento, edificaqao ou utiliza~aocompuls6riosI de direito de
preernpqfio, de IPTU Progressive e de consbrcios imobili8rios.

-

T[TULO W - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E G E S T URBANA
~
DO
MUNIC~P~

-

Capittilo I Generalldades
Art. 93 - 0 Sistema de Planejamento e Gestio Urbana do Municipio comp6ese, nos termos do que dispeern as normas federais de desenvolvimento urbano e a Lei
Orgginica do Municlpio do Natal, de 6rgBos ou unidades administrativas de
planejamento, politica urbana e meio ambiente, transito, transporte e mobilidade
urbana, habita~aode interesse social e saneamento ambbintal.
§I0
- A participaq80 da poputa@o sek assegurada no Sistema de
Planejamento e G e s ~ oUrbana do Municipio, por representantes do Poder Publico e
da sociedade civil organizada, atrav4s da indica@o por seus pares, mediante
composi~3o paritAria garantindo os critkrios de diversidade, piuralidade e
representatividade, e atraves dos seguintes conselhos:
I Conselho da Cidade do Natal - CONCIDADE
II
Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente CONPLAM
111 - Conselho Municipal de Transito e Transportes Urbanos - CMlTU
IV Conselho Municipal de Habitaflo de lnteresse Social - CONHABIN
V Conselho Municipal de Saneamento BAsico - CONSAB
5 2 O Caber4 a cada conselho articular- se corn os demais conselhos nas
matdrias cornuns, subsidiar tecnicamente o Conselho da Cidade, analisar as materias
pertinentes a sua area de atua~aoe votar os encaminhamentos propostos pelos
6rgaos aos quais se vinculam.
Art. 94 - Alem das atribui~6esdispostas na Lei Complementar no 31, de 10 de
janeiro de 2001, e suas alterafles, cabe ao 6 ~ 3 0
municipal de planejamento e
orwmento, as seguintes atribuiqaes:
I - articular os Conselhos de que trata o artigo anterior, em suas dreas
especificas;
I1- presidir outros Conselhos aos quais se enantre vinculado.

-

-

-

-

-

Se~io
I - Do Conselho da Cidade do Natal CONCIDADE
Art. 95 - Fica criado o Conselho da Cidade do Natal, CONCIDADWNATAL,
6rgio colegiado de cahter consultive e deliberative, vinculado ao Gabinete do Pmfeito
que objetiva articular politicas de desenvolvimento urbano sustentavel, corn a ampla
participaMo da sociedade e em conformidade corn as pollticas regionais e federais.
§I0
- 0 Conselho da Cidade serA presidido pelo Prefeito Municipal.
§2a - 0 Poder Executive Municipal assegurard a organizaHo do
CONCIDADEINATAL, fornecendo os meios necedrios para sua instalaflo e
funcionamento.

Art. 96 - Sao atribuiminimas do Conselho da Cidade do Natal:
I propor, debater e aprovar diretrizes e normas para implantagao dos
programas a serem formulados pelos 6 ~ 8 0 sda Administraqio Phblica Municipal
relacionados B Politica Urbana;
I1 apreciar e propor diretrizes, formula@a e implementaHo das politicas de
desenvolvimento urbano e ambiental a nlvel municipal;
Ill - ernitir orienta~Bese recomendafles referentes aplicaHo da Lei Federal
no 10.25712001 (Estatuto da Cidade) e demais leis e atos normativos relacionados ao
desenvolvimento u&ano municipal.
IV - propor aos 6rgBos competentes medidas e norrnas para implementaMo,
acompanhamento e avaliaHo da legisla@o urbanrstica e ambienbl;
V - promover rnecanismos de coopera~ioentre os govemos da Uniio,
Estado, municipios vizinhos e Regiio Metropolitans e a sociedade, na formulaHo e
execuqao da polltica municipal e regional de desenvolvimento urbano.
V1 - elaborar e aprovar seu regimento interno e formas de funcionamento do
Conselho e das suas &maras setoriais, bem como a sua atticula@o e integraHo com
os demais Conselhos Municipais especificos.
Parigrafo h b o - Cab& A lei especifica a defini@o das competgncias,
composiflo e regulamento do CONCIDADEINATAL, obedecendo a parftmetros e
normas gerais definidas na legisla@o federal, no prazo mhximo de 120 (cento e vinte)
dias da data da aprovaMo desta Lei, garantindo a participaHo social.

-

Capitulo II
Amblente

- Do & g ~ o Municipal de Planejamento Urbano e

Meio

-

Art. 97 SEio atribuiq6es do 6rgao municipal de planejamento urbano e meio
ambiente, al6m daqueias que Ihe cornpetem gela legislago aplic8vel:
I - coordenar a elaboraMo do Plano Diretor e suas revisGes, de forma
participativa;
II - elaborar, apreciar, analisar e encaminhar proposta de altera@o da
IegisIaqBo urbanistica e ambiental do Municipio;
111 - acompanhar o crescirnento da cidade, observando as diretrizes
constantes no Capitulo I do Titulo II desta l e i e propor altera@es de limites das zonas
adensheis;
IV - emitir parecer Gcnico sobre os empreendimentos e atividades
considersdos de impacto e, quando necesshrio, encaminhh- lo ao CONPLAM;
V - identificar e propor a localiza@o de equipamentos sociais coletivos, no
ambit0 de seu territdrio, em conson3ncia corn as politicas setoriais de saode,
educaqao, cultura e lazer do Municipio;
V1 - controlar e fiscalizar os usos indrnodos no gmbito de seu territbrio;
VII - presidir o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio ~mbiente
- GQN.P.W

-

S e ~ a oI Do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
CONPLAM

-

Art. 98 - Caberd ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente - CONPLAM, 6rg%o dotado de carAter consultivo e deliberativo e
participago social, nos terrnos do disposto no artigo 132 da Lei Orggnica do
Municipio, as seguintes competkncias, al4m das estabelecidas em lei especifica:
I - apreciar e opinar sobre projetos, diretrizes e normas de planejamento
urbano e meio ambiente do Municipio de Natal;
II - funcionar como 6rg%o consultivo e deliberativo sobre materias nao

regulamentadas;
111 - apreciar e opinar sobre altera~6esdo PIano Diretor, antes de sefem
submetidos ao Poder Legislativo;
IV - analisar e ernitir parecer corn rela@o as propostas de Operaqees
Urbanas Consorciadas;
V - elaborar, aprovar e reformar seu regimento interno, dispondo sobre a
ordem dos trabalhos e sobre a constitui@o, compet4ncia e funcionamento das
Gmaras em que se desdobrar
o Consetho Pleno; V1- apreciar e deliberar sobre casos omissos porventura existentes
na legisla@o
urbanlstica e arnbiental e nas regutamentafles desta Lei. VI! aprovar a proposta
orpmentiria do FURB; Vl ll - acompanhar a aplica~iodos recursos do
FURB;
IX - estabelecer prioridades para o atendimento dos projetos a serem
executados corn recursos do FURB;
X - opinar, em cada caso, quanto A celebraeo de convenios, amrdos, termos
de parceria, ajuste e aditivos para a aplicago dos recursos do FURB.
Pahgrafo hnico - Cabera a lei especifica definir outras atribuiges,
compet&ncias, composi@o e demais normas de funcionamento do CONPLAM, no
pram de 120 (cento e vinte) dias.

-

Capiiulo Ill - Do Sistema MunicipaI de HabitaGo de lnteresse Social - SMHIS

Art. 99 - Fica instituido o Sistema Municipal de HabitaHo de lnteresse Social
- SMHIS, que se destina a implementar a Politica Habitacional de lnteresse Social

para o Municipio de Natal.
51" - 0 SMHIS e composto por uma unidade administrativa, sua instincia de
gest8o e controle, pelo Conselho de Habita~gode lnteresse Social - CONHABIN e
peio Fundo de Habita~aode lnteresse Social - FUNHABIN, seu instrumento
econbmico.
52" - Cabe a unidade administrativa de HabitaMo de lnteresse Social, alem
de outras contidas em IegislaMo especifica, as seguintes atribui~ees:
I implementar a Politica Habitacional de lnteresse Social do Municipio;
II presidir o CONHABIN e gerir o FUNHABIN;
111 - etaborar Plano de Urbanizago para cada urna das Areas de interesse
social, que devera ser aprovado pelo CONHABIN obedecendo ao disposto no artigo
24 desta Lei.
Parhgrafo irnico. 0 Poder PlSblico deverA no prazo maxim0 de 1 (urn) ano da
vigencia deste Plano editar as normas necessarias A efetiva~go da Politica
Habitacional de lnteresse Social para o Municipio de Natal.

-

-

Se@o I Do Conselho e do Fundo Municipal de HabitaHo de lnteresse Social CONHABIN e FUNHABIN

Art. 100 - Fica criado o Conselho Municipal de HabitaHo de lnteresse Social
- CONHABIN, corn carAter consultive, deliberative e participaMo social, destinado a
apreciar e propor diretrizes, formulaflo e implementago das politicas e programas de
habita~80de interesse social, a nivel municipal, assim como acompanhar sua
execu~ao.
Art. 101 Sao atribuims do CONHABIN, alem de outras atribuidas por lei:
I - apreciar planos e projetos de habitaq80 de interesse social para fins de
solicitaqao de gratuidade da outorga de construir acima do coeficiente de
aproveitamento bhsico;
II - acompanhar e fiscalizar a utiIizaHo dos recursos do Fundo Municipal de

-

HabitaHo de lnteresse Social - FUNHABIN, em consonancia corn a Politica
Habitacional de lntefesse Social para o Municipio - PHIS;
111 - obsewar as faixas de atendimento dos programas do FUNHABIN,
conforme definido nesta Lei;
IV - aprovar diretrizes e normas para a gesHo do FUNHABIN;
V aprovar programas habitacionais e outros propostos, assim como os
programas anuais e plurianuais de aplica@o dos recursos do FUNHABIN;
VI - aprovar a politica de subsfdios, assim como as normas de retorno dos
financiarnentos concedidos;
V11- aprovar a forma de repasse de recursos do FUNHABIN;
Vll I - aprovar normas para a gestfio do patrimbnio vinculado ao FUNHABIN;
IX - acornpanhar a execu@o dos programas e projetos financiados pelo
FUNHABIN;
X - dirimir dlSvidas quanto & aplicaflo das normas regulamentares retativas
ao FUNHABIN;
XI propor medidas de aprimoramento do desempenho do FUNHABIN, bem
coma outras formas de atua@o, visando a consecuflo dos seus objetivos.
Art. 102 - Fica constituido o Fundo Municipal de Habitagio de Interesse
Social FUNHABIN, destinado a dar suporte e apoio financeiro implementaMo de
programas habitacionais de interesse social desenvolvidos a nivel municipal.
Art. 103 - 0 Poder Executive deverA elaborar, no prazo maxim0 de 120
(cent0 e vinte) dias da data da entrada em vigor desta Lei, as normas
regularnentadoras do CONHABIN e do FUNHABIN.

-

-

-

Capitulo IV - Do ergso Municipal de Transporte e Trinsito Urbano
Art. 104 - Sio atribuifles do brgio responsAvel pslo transporte e trinsito do
Municipio do Natal, alem daquelas concedidas pela Lei Complementar n020, de 2 de
marp de 1999, a elabora@o do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, observando
norrnas e diretrizes estabetecidas na legislago federal e nesta Lei, no prazo maxim0
de dois anos.

Seq%o I
CMTTU

- Do Conselho Municipal de Transporte e TdnsIto Urbano -

Art. 105 - 0 Conselho Municipal de Transporte e Transit0 Urbano - CMTTU,
previsto na Lei Complementar no 20, de 2 de rnarGo de 1999, tern suas finalidades,
composiqio e competencias definidas pelo Decreio no -6.734, de 16 de maio de 2001.
Capitulo V

- Da Agencia Reguladora dos Servi~osde Saneamento Bhsico do
Munlcipio

Art. 106 - A Aggncia Reguladora dos Servigos de Saneamento Basic0 ARSBAN, autarquia sob regime especial criada pela Lei Municipal no . 5.346 de 28 de
dezembro de 2001, se destina a regular a prestaHo de sewips pQbficos de
saneamento basico.
Parhgrafo dnieo - A ARSBAN tem sua cornpetencia, atribuifles e demais
normas de organizaHo e funcionamento estabelecidas na Lei tratada no caput deste
artigo.

Sesao I

- Do Conselho Municipal de Saneamento Bdsieo - CONSAB

Art. 107

-

0 Conselho Municipal de Saneamento BAsico, 6rgao colegiado

previsto na Lei Municipal no . 5.250, de 10 de janeiro de 2001, com composi@o
paritaria regresentativa dos Poderes Executivo e Legislative Municipal, bem como das
empresas concessionArias operadoras de servigos e setores da sociedade civil, tern
suas finalidades, composiMo e cornpetGncias definidas pela Lei Municipal no . 5.285,
de 25 de julho de 2001.

Capitulo VI

- Da Artieula~iocorn Outras lnstgneias do Governo

Art. 108 - 0 Poder Executivo fica autorimdo a participar, juntamente corn
outros &rgaos governamentais, de a@es que germitam uma integraHo e articulaflo
corn representantes da administraHo direta e indireta dos governos federal, estadual
e de outros municipios, visando, principalmente:
I - o ptanejarnento e gestHo do sisiema de transportes e vias estruturais;
I1 - o desenvolvimento de politicas de saneamento embiental, recursos
hidrims e meio ambiente;
111 - o estabelecimento de politica de localiza@o industrial e turistim, bem
como a aprova@o dos respectivos projetos;
IV - o estabelecimento de politicas de controle e fiscaIizaHo da poluiMo;
V - a realizaHo de cons6rcios p6blicos para execuMo de a ~ 6 e sde interesse

omum.

-

Art. 109 A gesmo urbana asseguratd meios de permanente consulta aos
6rgaos estaduais e federais corn inffugncia no espap urbano, especialmente corn os
municipios da Regiio Metropolitans, assegurando-se o acesso e voz dos
representantes, de cada insthcia, nos diversos Conselhos definidos neste Titulo.
Art. 110 - Cabe ao Municipio de Natal a gest30, definieo de uso, ocupa@o e
parcelamento de areas de propriedade poblica localizadas em territdrio municipal,
ainda que pertencentes a outros entes federados.
T~TULOVII

- DAS DISPOSIC~ESGERAlS E TRANSIT~RIAS

Art. 111 - Ficam recepcionadas por esta Lei:
I - as normas existentes sobre parcelamento do solo, ficando o Municipio
obrigado a revisar, somente aquelas inwmpatlveis corn esta Lei, no prazo mhximo de
1 (urn) ano a contar da data da publicagZio desta Lei;
II - as normas em vigor relativas as zonas e areas especiais de interesse
social, arnbiental, turistico, paisagistico, histbrico e portuAria, ficando o Municipio
obrigado a revisar, somente aquelas incompativeis com esta Lei, no pram mdximo de
at4 4 (quatro) anos a contar da data da publica@o desta Lei.
51" - As zonas de proteqio ambiental ainda n i o regularnentadas deverio ter
aprovadas sua regulamenta~aono prazo mdximo de 2 (dois) anos e a Lei referente A
ZPA- 5 deveri ser revisada no prazo mhximo de 6 (seis) meses.
92" - 0 Poder Prjblico dever& no prazo de 60 (sessenta dias), estabelecer
nova regulamenta~Bopara a Zona Especial de lnteresse Turistico - ZET- 1,
respeitados os limites estabelecidos no Mapa 3 desta Lei.
53' - No mesrno prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da publica@o
desta Lei,devera o Poder PLSblico regulamentar a Area Especial de lnteresse Social AEIS da Vila de Ponta Negra.
Art. 112 - VETADO
§lo
VETADO
52' - VETADO
Art. 113 - Ficam mantidas todas as normas em vigor na data da publicaMo
desta Lei, referentes a cornpetencia, atribuifles, composig%o e funcionamento do

-

CONPLAM, at4 que seja elaborada a lei de que trata o pardgrafo Qnico do artigo 98
desta Lei.
Art. 114 - Corn relaPo ao uso da superficie a h a , superficiaria e
subterrinea, as concessionarias e 6rgBos p6blicos que prestam os s e n r i p de Agua,
esgoto, gAs encanado, telecomunica~es,eletricidade e drenagem urbana deveao, no
prazo mdximo de 3 (tres) anos apbs a publica~aodesta Lei, fornecer ao drgao
municipal de planejamento urbano e meio ambiente o cadastro tkcnico, mapas
detalhados, digitalizados e georeferenciados, corn informafles das respectivas redes
jA implantadas.
Art. 115 - A outorga onerosa podeh ser aplicada Bs edificafles existentes,
em situa@o irregular, devendo ser avaliado, cada caso, pelo brgao municipal de
planejamento urbano e meio arnbiente, em consonancia corn o que determina o
Estatuto da Cidade, os prindpios desta Lei e regulamenta~ioespecifica sobre a
mathria.
Art. 116 - Este Plano e sua execu~ao ficam sujeitos a continuo
acornpanhamento, revis30 e adapta~aoas circunsancias emergentes e sera revisto a
cada 4 (quatro) anos, utiiizando os rnecanismos de participaHo previstos em
legislaqio prbpria.
Parthgrafo Qnico - 0 prazo tratado no caput deste artigo nSo B fator
impeditivo para que sejam promovidas altera@es, atraves de legislams especlficas,
quando houver interesse plirblico.
Art. 117 - O Poder Executivo Municipal ebborah a Polilica Habitacional de
lnteresse Social no prazo de 2 (dois) anos.
Art. 118 - DeverA ser efaborado em um prazo de 12 (doze) meses o Plano
Setorial de Ponta Negra.
Art. 119 - Ate a regulamentaHo do Plano Setorial de Ponta Negra fica
estabelecido o seguinte:
1 - 0 s parilrnetros urbanistipara todo o perlmetro de que trata o caput
deste artigo, sejam os referentes as Areas de adensamento basim, salvo as Areas
aspeciais;
II - Fica proibido o remembramento e gabaritos superiores a quatro
pavimentos, para os paques residenciais de Ponta Negra e Alagamar;
111 - Us indices urbanistiregulamentados do plano setorial referido no
caput deste artigo deveao considerat as condifles de conforto ambiental e a
disponibilidade de infra- estrutura e manutenqao.

Art. 120 - SBo partes integrante desta Lei todos os Anexos que a
acompanha, assim como os quadros e mapas ali inseridos, bem como as
imagens das Zonas de Prote~go
Ambiental - ZPA, corn suas coordenadas.
Art. 121 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as
Leis Complementares no 7, de 5 de agosto de 1994; no22, de 18 de agosto de 1999 e
no 27, de 3 de novambro de 2000 e demais disposifles em contrhrio.

-

Palacio Felipe Camargo, em Natal, 21 de junho de 2007.
Carlos Eduardo Nunes Alves Prefeito

ANEXO I
QUADRO I
COEFICIENTES MAXIMOS DE APROVEITAMENTO POR BAIRRO

s

5,3

8%
w 5z

AREAS
RECEPTORAS DE
POTEMCIAL
CONSTRUTIVO
(BAIRRO)

9

W

m
W

O

INSTRUMENT0
Outorga Onerosa (00)

ALECRIM

2,5

BARRO VERMELHO

33

LAGOA SECA

3,5

CIDADE ALTA

3,o

TIROL

33

RlBElRA

3,o

PETR~POLIS

3,5

ROCAS

25

SANTOS RElS
(EXCLU~DA
ZPA 7)

295

ARElA PRETA

23

PRAIA DO ME10

2,5

DIX-SEPT ROSADO

2,5

NORDESTE
W

COEF. MAXIMO DE
APROVEITAMENTO
(m2)
PARA TODOS OS USOS

(EXCLU~DAZPA~)

'QUINTAS
(EXCLU~DA
ZPA 8)

NOVA
-DESCOBERTA
3
LAGOA NOVA

23

23
390
38

ANEXO I
QUADRO 2
CONTROLE DE GABARITO NO ENTORNO DO PARQUE DAS DUNAS

AREA

ALTURA MAXIMA (G)
(em Metros)

LIMITES DA AREA

NORTE: Campus Universithrio
SUL: Avenida Engenheiro Roberto Freire e
Avenida Senador Salgado Filho
LESTE: Parque das Dunas
OESTE: Rua das Gardenias
NORTE: Campus Universithrio
SUL: Avenida Capit30 Mor Gouveia
LESTE: Parque das Dunas
OESTE: Avenida Senador Salgado Filho
NORTE: Avenida Bernardo Vieira
SUL: Avenida CapiGo Mor Gouveia e Campus
Universitario
LESTE: Parque das Dunas
OESTE: Avenida Xavier da Silveira e
prolongamentos
NORTE: Avenida Atmirante Alexandrino de
Alencar
SUL: Avenida Bernardo Vieira
LESTE: Parque das Dunas
OESTE: Avenida Xavier da Silveira; Rua Dr.
Nito Bezerra Ramalho; Avenida Zacarias
Monteiro

la

Ib

2

3

ate I 0 0 metros
do eixo da Avenida
S9

4a

Hermes da
Fonseca, lado
direit0 no sentido

-

BR 101 Centre da
Cidade

4b

S

NORTE: Travessa General Sampaio
SUL: Avenida Almirante Alexandrino de
Alencar
LESTE: Parque das Dunas
OESTE: Avenida Senador Salgado Filho e
Hermes da Fonseca

15 a partir dos
100 metros

De acordo corn o mapa em anexo a este quadro e o mapa 07, do Anexo II
Onde: NBo serso consideradas para o Alcu to do gabarito nesta hrea as caixas
d' dguas e as circula@es verticais.

ANEXO I
QUADRO 3
RECUOS

FRONTAL
AT 0 AClMA
RECUOS
DO
PAV.
2
O
~ PAV.

2t

LATERAL
TERREO

FUNDOS

TERREO
20 PAV.
20
*=IMA
PAVm
~
1,50
Aplichvel
em uma
das
laterais
do lote

Zonas
Adensaveis

3,OO

3,00+-

H

NA 0

10

OBRIGAT~RIO

AT^ 2 O PAV.

NAO
OBRIGAT~RIO

H

1,50 + 10

NAO
OBRIGAT~RIO

1,50
Aplicivel

Zonas nao
Adensaveis

ACIMA
2mPAV,
~

em
ambas as

laterais
do lote
Onde:
1. H - a distsncia entre a laje de piso do 2 O pavimento e a laje de piso do Qltimopavimento Qtil.
2. 2 O Pavimento - primeiro pavimento elevado.
3. Considerem-se todas as medidas em metros.

1,50+-

H
10

Quadro 4 do Anexo I
(Art. 35)

Potencial PoluidorlDegradador

Recursos
Ambientais e
Urbanisticos

Fraco

forb

Modorado

Ar

Dlurno

Noturno

Olurno

Noturno

Dlurno

Noturno

Decibeis (dB)

< 40

<35

40Sa570

355a560

> 70

> 60

Poluentes na

Emissao de odores e
material particulado.

Queima de
hidrocarbonetos, lenha,
carvao, cascas e
similares.

gera@o de
efluentes liquidos
Ou
de
apenas esgotos
sanit8rios.

GeraMo de esgotos
sanitArios e de efluentes
industriais sem bleos e
graxas e sem
substancias presentes
na tabela X da
Resolu@io 357
CONAMA

Geraqao de efluentes
industriais corn 61e
graxas e corn as
substancias da tabela X
da Resoluqao 357
CONAMA

Reslduos sblidos.

Inertes, domeslicos
e de escritbrios.

Nao perigosos e nao
inertes

Perigosos, incluindo
servi~osde satide.

Ocupa60 em m2

At6 60 m2

60 m2 < a s 1800 m2

a > 9800 m2

Usudrios

At4 4

4 e a s 170

a > f70

At6 60

60 < a S 6.500

a > 6.500

airnosfera
CONAMA 342103 e

Odores

Agua
'ONAM* 357105

Ausgncia ou

de gL

natural.

SololSubsolo

Valor do

investimento
(em 1.000 REAIS)

OBSERVA@O: A classifica@a do empr eendimento se dad em fun@o das
altemativas abaixo:
a) Quando se enquadrar em 2 (dois) ou mais parAmetros de urn mesmo grau,
serh classificado m m o pertencente ao mesmo;
b) Quando owrrer enquadramento dos parimetms em 3 (tres) diferentes
graus, serd classificado no grau intermedihrio.

PLAN0 DIRETOR DE NATAL

1

LEGENDA:
Zonas Adensaveis

7a n a s de Adensamento B k i i
Zonas de Po
-

Arnbbntal

01 - LAGOAAZUL

-w - N. SP DAAPRESWA~~O
05 - REDINCIA
MI - IW
02 PMUtyRA
03 P07ENQI

&'-SAUNAS
08 - SANTOS REtS
Og - ROCAS
10 RIBEIRA
11 PRAIA DO ME10
12 - Cl DADEALTA
13 PHR~POLIS
14 - AREIA PRETA
45 -MAE L U W
16 -ALECRIM
17 - WIMM
18 NORDESTE
19 - BARRO VERMELHO
20-TIROL
21 - LAGOA SEW
22 - OlXSEPT ROSADO
23 BOM PASTOR
~~-N.sw.DEMU~&
25 M O A NOVA
28 NOVA DESCOBERTA
27 - F E U E CAMARAO
28 - CIW E DA ESPERUIFI\
29-CIDADENWA

----

30 CANELARIA
S i GUARAPES

34-NEdpous
36 - CAPIM MAC10
38 PONTA NNEGRA

O

-+-

Limite de Bairns
Limite Intermunicipal
Limite de R e g b s
Linha FBrrea

LEGENDA:
ZPA's Regutamentadas
2PA's Ngo Regutamtadas

-04 - N. sw DAAPRESENTAW
05 - REDINHA
cs - I W ~
W-SALINAS
08 - SANMS REIS
09 - RQCAS
10 - RIBEIRA
11 - PRAlA DO MElO
12 - CIDADE ALTA
1s - PETR~POLIS
14 -ARUA PRETA
01 LAGOAAZUL
02 P A I W
03 POTENGI

1

%

15 - M& LUlZA

16 - U C R l M
17 - QUINTAS
18 - NOROESE
19 - BARRO MRMELHO
20 -TIROL
21 -LAQOASECA
22 - DIXSEPT ROSADO

I

n - em PASTOR

~~-N.SFT.DENAZ&&
25 IAGOA NOVA
28 NOVA DESCOBER'TA
27 - FELIPE MAMI - ClDAD€ DA ESPERANM
29-CIRADEWVA
~O-CANDEW
31 -GUARAPES
32 - PLANALTO

--

0

g

xi - PIMTIBO
M - NE~POUS
35 - CAPIM MAC10

-

98 PONTA NEGRA

8

---

Limite de Bairns
Urnite Intermunicipal
Limite de Regides
Lhha Fdrrea

MRBTOSAVMRUS RESWVAOOS

LEGENDA:
AREA DE OPERAURBANA
W

@4- N. S R MAPRESENTAW
05 - REDINHA
cw - IGAM
07-SAUNAS
08 - SANTOS RElS
09 - ROCAS
10 - RIIEIRA
t l - PRAIA 00 ME10
12 - ClOADEALTA
I 3 - PEl'RbWLIS
01 LAQOAMUL
02-PAJW
03 - POTENGI

t4 -AREIAPRETA
V5 - M& WIZA
16 -ALECRIM
17 -QUINTA6
18 - NDRDESTE

19 - BARRO VERMEWO
20 -TIROL
21 - LAGOA SECA
22 - DIX-SEPT ROSADO
23 - BOM PASTOR

M-N.SF.DENAZARE

25 - IAGOA NOVA
26 - NOVA DESCOBERTA

-

27 FEUPE CWO

8p

3
G

P
U

0

28 - ClOADE DA ESPERANW
29 C l W E NWA
30 - CAPIDELARIA
31 -GUARAPES
32-PLANALTO
33 - P I M ~ B O
w - NE&OUS
SS CAPIM MACIO
38 POMTA NEGW

--

-

Limife de Bairros

-

Lirnite Intermunicipal

-+-

Umltede RegLinha F h

MRBTOSAVMRUSRESWVAOOS

LEGENDA:

IZONA
ESPECIAL DE
INTERESSE HISTbRICO
03 - POTENGt
oil - N. SFT D A A P R E S E N T A ~
05 - REDINHA
01 IAGOAAZUL
02 - PAIqARA

-

0s I G A ~

07-SAUNAS
08 -8AKTOS RElS
09 - ROCAS
10 RIBEIRA
11 - PRAlA DO ME10
12-UoADEALTA

-

?3 - PETR~POLIS
14 - AREIA PRFTA

t 5 - ~ & WIZA
I 6 -ALEGRIM
17 QUINTAS
18 - NORDESTE

t9 - BARRO VERMELHO
20 -TIROL
21 - LAGOA SECA
22 - DIX-S€PT ROSADO
23 - BQM PASTOR
24 - N. S F . DE NAZAR~
25 - LAGOA NOVA
26 - NOVA DESCCBERTA
27 - FUIPE CAhfAR&
28 - ClDADE DA ESPERAMW

8

a - CIDADE NOVA
30 - CANDELARIA

u.,umw,

32-PWTO
33 PIMTIBU

35 - CAPIM MAClO
Jg-PONT*NEGw

'-

Limitede B a i r n
timite lntermunicip~~l
Limm de Regi6es
Linha F h a

---

] PLAneO DIRETOR DE NATAL I
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LEGENDA:
Areas N%oEdificantes
Gabarito de I Pavirnento
Gabarito de 4 Pavimentos

Coordenadas da Zona de Protegiio Ambiental - 06
Projwgo Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datum - SAD69.
Zona - 25s
Meridian0 Central: 33W

Coordenadas da Zona de Proteqiio Ambiental - 07
Projeqgo Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datum - SAD69.
Zona - 25s
Meridian0 Central: 33 W

Coordenadas da Zona de Proteqgo Ambiental - 08 (A)
Projeqio Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datum - SAD69
Zona - 25s
Meridian0 Central: 33W

Coordenstdas da Zona de Prote~iioAmbiental - 08 (B)
Proje@o Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datum - SAD69.
Zona - 25s
Meridian0 Central: 3 3W

Coordenadas da Zona de Proteqio Ambiental- 09
P r o j ~ g oUniversal Transversa de Mercator (UTM)
Datum - SAD69
Zona - 25s
Meridian0 Central: 3 3W
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Coordenadas da Zona de Proteqiio Ambiental - 10
ProjeqZo Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datum - SAD69
Zona - 25s
Meridian0 Central: 33W

LEI Ng 4.887. DE 14 DE OUTUBRO DE 1997.64
Veda a instala@o de Bornbas de Auto-Serviqo nos Postos de Venda
de Combustiveis e instalaHo de novos Postos de Venda de

Combustlveis e derivados de petrdleo no Municlpio de Natal e dB
o u h s provid6ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
Faw saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I*- Ficam vedadas no Ambito do Municlpio do Natal, a instalaHo de Postos de Venda
de Combustiveis e derivados de Petr6leo em Shopping Centers, Supermercados, Casas de
Diverdes, Phtios de EsGdio, Praps de Esportes e dernais locais de alta concentraHo
populational, e a opera@o de bornbas de cornbustiveis pelo sisterna de Auto-Sewiw, sem
prejulzo das IimitaQaes e restriq5es impostas pela Lei Municipal nQ 4.157, de 21 de setembro de
1992.
Pardgrafo 6nieo
Entende-se corno bombas de combustiveis do Tipo Auto-Serviw,
aquelas automdticas que dispensam o trabalho dos Frentistas e que permite ao consumidor
abastecer seu prbprio veiculo.
Art. ZQ - A fiscalka@o do cumprimento ao determinado pela presente Lei serd
responsabilidade da Prefeitura Municipal do Natal, atraves da Secretaria Municipal de Serviqos
Urbanos SEMSUR.
Art. 3P 0 descumprimento ao disposto nesta Lei acarretah as seguintes pnalidades:
I 50.000 (cinqiienta mil) UFIR's na primeira ocorrhcia;
II 100.000 (cem mil) UFIR's na segunda ocorr6ncia;
111 na terceira owrrgncia IacraMo do Posto de Abastecimento at& seu enquadramento
nas normas estabslecidas na presente Lei.
Art. 48 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaHo, revogados disposi@es em
contrario.

-

-

Patbio Felipe Camaao, em Natal, 14 de outubro de 1997.
Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

64 ~ublicadano DOE de 15110197.

LEI Ng4.986. DE 08 DE MAlO DE 1 9 9 8 ~ .
DispBe sabre licenw para construgo, relocalizaflo, instataqio,
funcionamento e seguranp de postos revendedores de
combustiveis no Municipio de Natal e dA outras providhncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
Faqo saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. l a A mnstru@o, reIocaliza@o, instalaHo, funcionamento e segumnp de postos
revendedores de combustiveis reger-se-go pela presente jLel, respeitadas as disposies de
zoneamento de uso do solo e demais exiggncias legais pertinentes ao assunto.
Art. P Considera-se Posto Revendedor de Cornbustiveis, o estabetecimento destinado
venda a varejo de combustiveis automotivos.
Art. S SBo atividades permitidas:
1 comkrcio de reposiHo de pe@s e acessbrios para veiculos;
II
lanchonetes, restaurantes, lojas de convenienda e casas lotdricas, devidamente
licenciados;
Ill - borracharia, lavagem, venda e troca de 6leos lubrificantes, instalados em Areas
apropiiadas e com equipamentos adequados;
IV - venda de gAs liquefeito de petrdleo - GLP, desde que licenciada pela Agencia
Nacional de Petrbleo (ANP).
Art. 2 Sera permitida, independentemente da licenws, a publicidade dentro dos limites
dos esbbelecimentos a que se refere esta lei, por meio de postes-emblemas, bandeiras, tenteiras,
cartazes ou similares, albm de placas corn os pretps dos combustiveis, desde que somente
veiculern a rnarca da distribuidora a qua1 estio vinculados.
Art. P 0 s estabelecimentos em processo de regularizaqio, desde que jB estiverem
vendendo combustlveis normalmente, em operaflo comercial oficialrnente comprovada, e os
licenciados
data da publicaHo desta Lei, t4m direito ao exercfcio de suas atividades,
independentemente de quaisquer exig8ncias contidas em IegislaHo anterior, especialmente na
Lei rP 4.1 57, de 21 de setembro de 1992.
Art. C 0s postos revendedores de combustiveis de que trata a presente lei devefio
obedecer as areas e testadas minimas, nas seguintes wndigdes:
I em lote de terreno w m frente para 03 (tras) vias (cabew de quadra), em Area minima
de 900 m2 (novecentos metros quadrados), corn testada minima de 30 m (trinta metros) para a via
principal e o minimo de 40 m (quarenta metros) para a via secunddria;
II em lote de terreno corn frente para 02 (duas) vias (esquina), em Area minima de 1.600
m2(hum mil e seiscentos metros quadrados), corn testada rn tnima de 40 m (quamnta metros) para
a via principal e o mlnimo de 40 m (quarenta metros) para a via secunddria;
111 em lote de terreno de meio de quadra, em Area minima de 2.400 mZ (dois mil e
quatrocentos metros quadrados), corn testada minima de 60 m (sessenta metros) e de fundo no
minimo de 40 rn (quarenta metros) para cada lateral do terreno.
Art. P
0 Indice de ocupa@o mkimo das edificap6es do posto revendedor de
combustiveis ser4 de 30% (trinta por cento) da Area do terreno, n3o se considerando a proj-o
das cobeduras mealicas usadas exclusivamente para prote@o e abrigo de veiculos.
Art. I A localizaflo das bombas abastecedoras e a instalaflo de mhquinas
compressoras deverIio distar, no minimo, 5,00 rn e 3,00 m (cinco metros e t@s metros),
respectivamente, em relado As divisas do lob.
Art. P - O tanque para armazenaagem de combustivel deverA ser subterraneo, ter
capacidade maxima de 15.000 (quinze mil) iitros por unidade e possuir abertura para visita interna,
ficando sujeito as norrnas da Associa@o Brasileira de Normas Tkcnicas (ABNT) e a legista@o
especMca da Agenda Nacional de Petrdleo (ANP).
Art. 10 - Nao sera0 permitidos a construp80, a instalaHo, a relocalina@o e o
funcionamento de postos revendedores de mmbustiveis em centros ou clubes sociais ou

-

-

-

-

-

-

-

-

-

w~ublicadano DOE de 09/05/98.

esportivos e entidades congheres, supemercados, hipermercados, shoppings centers e centrais
de abastecimento e distribuiMo de generos alirnenticios.
Art. 11 Ficam proibidas a constru@o, a instalaMo e reloca@o e o funcionamento postos
revendedores de combustiveis na Avenjda Dlnarte Mariz (Via Costeira) e na Avenida Prefeito
Omar 0 'Grady e suas mas de acesso, no raio de I00 (cem) metros, contados do seu eixo central.
Art. 12 0 posto revendedor de combustiveis s6 poder-6 ser wnstruido, instalado ou
relocalinado, desde que sua Area de seguranGa atenda as seguintes exigencias:
1 - guardar distAncia minima de IOOm (cem metros) de raio, das divisas do terreno onde se
IocalizarA o posto revendedor de combustiveis, de linhas fkrreas, toms de telecomunicafles ou
de telefonia, estaqies elevatbrias de abastecimento d'agua, templos religiosos, clubes sociais e
esportivos, casas de espet8culos e diversbes, abrigos para idosos, centros comunit&ios,
cemitbrios e hospitais;
II guardar distincia minima de 100m (cem metros) de raio, das divisas onde se I m l i z a h
o posto revendedor ds combustlveis, da testada frontal de estabelecirnentos de ensino do
pdrneiro e segundo graus, de delegacias e de creches;
111 - guardar disBncia mlnima de 300m (trezentos metros) de raio, de divisa do terreno
onde se localizar4 o posto revendedor de combustlveis, da divisa do estabelecimento congenere e
de locais que abriguem insta1a-s
de com4rcio de produtos inflamhveis ou explosivos;
IV guardar di-ncia minima de 300m (trezentos metros) de raio, das divisas do terreno
onde se localizard o posto revendedor de combustlveis, de locais que abriguem penitencidrias, o
Terminal MoviArio da Cidade da Esperanp, de estabelecimentos civis de ensino de terceiro
grau e de mercados ptlblicos;
V guardar distancia minima de 300m (trezentos metros) das extrernidades de pontes,
viadutos e toneis, de onde se localizard o posto revendedor de combustlveis, se situado nas suas
vias principais de acesso e salda;
VI - guardar distAncia mlnima de 500m (quinhentos metros) de raio das divisas do temno
onde se IocalizarA o posto revendedor de combustlveis, de supermercados, hiperinemdos,
shoppings centers, estAdios esportivos "Juvenal Lamartine", Joio Clhudio de Vasconcelos
Machadone Humberto Nesi",dos quartdis militares do ExQrcito, Marinha e Aerondutica, inclusive
de suas Areas de treinamento e seguranqa, de subestaMes e estams abaixadoras de energia
el8trica, de ogntrais de abastecimento e distribuiHo de gkneros alimenticios, do quartel sede do
Comando-Geral da Policia Militar e das lagoas de capta@o e drenagem de gguas pluviais.
Art. 1 3 Todo posto revendedor de combustiveis que execute atividades de troca de
6leos lubiificantes e de lavagem e lubrificaqao de veiculos deved possuir caixas de areia e de
separaMo de Beos, para utilizaHo antes do lanprnento dos Ifquidos usados nas redes de
esgotos ou de qualqusr outro destino.
Art. 14 Qualquer posto revendedor de combust~veis6 obrigado a manter extintores e
demais equipamentos de prevenMo e combate a indndio, em quantidade suficiente e localizados
em setores convencionais, sempre em perfeito funcionamento, observadas as regras
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.
Padgrafo Qnico
0 s empregados do posto mvendedor de combustlveis ser4o
obrigatoriarnente matriculados no curso de prevenqBo e combate a indndio promovido pelo Corpo
de Bombeiros, com autas phticas e tebricas.
Art. 15 Fica expressamente vedado o funcionamento, rnesmo que parcialmente, de posto
revendedor de combustlveis atraves do sistema de auto sewi~o,ou seja aquele que o cliente d
quem abastece seu veiculo, dispensando o trabalho de empregados frentistas, nos termos da Lei
ng 4.887, de 14 de outubro de 1997.
Art. 16 As instalaMes do posto revendedor de combustlveis deverao ser seguradas
contra indndios e explos6es.
Art. f 7 A consulta prdvia para a instalaHo de posto revendedor de oombustlveis terh o
validade de 01 (urn) ano, sendo vedada a sua prorogaHo.
A h 18 VETADO.
Art. 19 -As distribuidoras de combustiveis, cooperativas, centros comunitArios, sociedades
civis, clubes sociais e esportivos e entidades wnghems, associa-,
sindicatos e
assemelhados e o submetidos as exiglncias oontidas nesta Lei.
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Art. 20 Ficam excluldas das limitafles desta Lei as empresas de Bnibus e reparti~ees
poblicas que utilizam abastecimento prbprio, desde que nao comercializem combustfveis e usem
bombas medidoras especificas que registrem somente a litragem, devendo suas instalafles
serem muradas e n8o apresentarem identificaHo nem publicidade de distribuidoras de
cornbustIveis.
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publiw@o, revogadas as disposims em
contrdrio, notadamente a Lei ng 4.157, de 21 de setembro de 1992.

-

Paldcio Felipe CamarEio, em Natal, 08 de maio de 1999.

Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

LEI Ng 5.019. DE 02 DE JULHO DE 1998'~.
Acrescenta pahgrafo Bnico ao Art. 12 da Lei nD-4.986 de 08 de maio
de 1998, e dB outras provid8ncias.

0 PREFEITO MUNCIPAL DE NATAL,
Faw saber que a Ciirnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 - 0 Art. 12 da Lei nO-4.986 de 08 de maio de 1998, fica crescido ds palagrafo lSnico
corn a seguinte redaao:
Art. 12 - ...
Padgrafo Qnico - Na aferiqilo da disancia de que trata este artigo se~%o
deswnsideradas as diferenqas de at6 1110 (urn dkcirno).
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqAo revogadas as disposiqaes em
mntrdrio.
Paldcio Felipe Camarao, em Natal, 02 de julho ds 1998.

Wilma Maria de Faria Meira

PREFEITA

'%licada

no DOE de 03/07/98.

-

PUBLICIDADE A 0 AR LlVRE DECRETO No.4.621192.
DECRETO No. 4.621, de 06 de julho de 1992.

REGULAMENTA OS MEIOS DE
PUBLlClDADE A 0 AR LlVRE E DA
OUTRAS PROVID~NCIAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL no uso de suas atribuifles legais,
DECRETA:
Art. l o- A explora~Boe utilizaMo de anoncios ao ar livre por meios tais como
placas, faixas tabuletas, muros, fachadas e similares, inclusive mobilidrio urbano, a
partir desta data passa a ser disciplinada pelo presente decreto.
Art. 2' - Por este Decreto fica criado cadastro dos meios de publicidade ao ar
livre do IPLANAT, corn finalidade de registro 4e posterior licenciarnento destes.
Art. '
3 - SBo partes integrantes desta regulamentago os anexos:
I - GlossArio de termos tdcnicos;
II - Tabela de Taxas e Multas.

CAP~TULOI

~ o AN~NCIOS
s

SEGAO I
DA CONCEITUACAO E CLASSIFICAC~ODOS AN~NCIOS
Art. 4'

- 6 considerado anhcio, para fins deste Decreto, qualquer mensagem

ou cornunica@o visual presente na paisagem urbana do municlpio, em locais pOblicos
ou privados, desde que visivel do logradouro pOblico.
Art. So - 0s andncios podergo ser exibidos atraves de bases preexistentes ou
mediante engenhos visuais.
Art. 6 O - Considera-se base preexistentes toda superficie movel ou imovel,
cuja finalidade preclpua nao seja a de divulgar mensagens, mas venha a ser utilizada
para este fim.
Art.7O - Entende-se por engenho visual o equipamento ou estrutura, fix0 ou
movel, destinado a veicular informafles ou publicidade.
Art. 8' - 0s anuncios sera0 classificados em:
a) indicativos;
b) identificadores;
c) propagandisticos;
d) mistos ou cooperativos.
1 - INDlCATlVOS -S2o indicativos os que contenham orientaMo, indica@o
de instituims, produtos e serviws institucionais.
2 - IDENTIFICADORES -Consideram-se identificadores os que contbm a
identifica~fiodo nome ou da atividade exercida pelo estabelecimento no local onde
funcione.
3 - PROPAGAND~STICOS -Consideram-se propagandisticos os que
comunicam exclusivamente mensagem de propaganda.
4 - MISTOS OU COOPERATIVOS -Consideram-se mistos ou cooperativos os
que transmitem mensagem indicativa ou identificadora, associada a mensagem de
propaganda.
Art. 9 O - 0 s meios de exibiHo de publicidade ao ar livre s e i o ainda divididos
nas categorias de:
a) luminosos;
b) iluminados;
c) nao iluminados.

1 - Consideram-se LUMINOSOS os meios cuja mensagern e transmitida
atraves de engenho dotado de luz prbpria.
2 - Consideram-se ILUMINADOS os meios cuja visibilidade de rnensagem 6
reforpda por dispositivo luminoso extemo.
3 - Consideram-se NAO-ILUMINADOS os meios que n8o possuem
dispositivos de ilumina@o.

S E ~ A OII
AN~NCIOSSOBRE BASES P R-EXISTEWTES
~
I EM MUROS

-

-

Art. 10 0 s anljncios sobre muros devem atender as disposi~6esgerais
descritas a seguir:
a) 0 anhcio exibido em mums ocupard uma h a mdxima de 30% (trinta por
cento) da Area total do muro, salvo grafismo artistico;
b) em cada testada serd permitida apenas l(uma) mensagem;
c) n%osera permitida, qualquer que seja aua forma ou maneira de aplica~io,
publicidade sobre mums nos seguintes casos:
1) Em edificios e pr4dios poblicos municipais, estaduais e federais, ou
imoveis considerados patrimdnio cultural, artistiw ou paisagistico da comunidade;
2) Em muros de im6vel com uso exclusivamente residential;
3) Que avance sobre passeio ou logradouro phblico (alto relevo);
4) colocados, pintados ou qualquer outro tipo, em muros frontais ao eixo do
logradouro.
d) o grafismo artistic0 ser4 permitido desde que de conforrnidade corn
disposto no presente Decreto, mediante prkvia aprovaHo do orgao competente para o
local pretendido.
II EM FACHADA

-

-

Art. 11 Nas publicidades em fachadas de acesso, as mensagens see0
identificadoras ou mistas (identificadoraslpropagandisticas) e observar30 As seguintes
regras:
a) n3o podem interferir nas caracteristicas e f u n w s definitivas do imbvel,
devendo estar em conformidade com o C6digo de Obras do Municipio.
b) para cada estabelecimento, em cada fachada, poderd ser autorizada uma
Area para antlncio nunca superior A terw part@da testada do mesmo, multiplicada por
urn metro;
c) qualquer inscriqio direta em toldos, vedos transparentes, marquises ou
paredes serA levada em consideraflo para efeito de c6lculo da Area de publicidade
exposta;
d) nos meios de publicidade perpendiculares ou obliquos A fachada, suas
proje~ZIesnZio poderao ultrapassar a3 da largura do passeio e deveio permitir uma
altura livre de 2,50 m (dois metros e cinqiienta centimetros) observada do ponto mais
elevado do meio fio que lhes 6 fronteiro;
e) o anhncio pintado ou afixado de adesivo sobre os vedos transparentes das
edifica~6esnZio podem prejudicar as c o n d i w s contidas no Cddigo de Obras de Natal
referentes A aera@o e iluminaMo e nem obstruir equipamentos de seguranGa contra
in&ndio somente podera ser instalado no pavimento terreo;
9 os meios afixados em fachada localizado a menos de 15 (quinze) metros
das esquinas, nao distar do alinhamento do lote mais de 0,20(vinte centlmetros), e
devem ter sua aresta inferior a, no minimo 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros) da cota de soleira.
g) os anoncios poderao ser instalados na marquise da edificaMo, desde que
a aresta inferior do engenho esteja, no minimo, a 2,50 (dois metros e cinqiienta

centlmetros) do nivel do passeio, e sua aresta superior coincidente, no maximo, corn o
nivet do peitoral das janelas do primeiro pavimento;
h) a face frontal do andncio instalado na marquise da edifica~goestarA
situada a urna disencia maxima de 213 da largura do passeio.

-

Ill EM TAPUMES

Art. 12 - 0s tapumes, de acordo corn sua fun@o devem obedecer aos
critdrios estabelecidos para mums e fachadas.
Art. 13 - Em imoveis com obras em construflo sera permitida publicidade
nos tapumes, relativa ao emgreendimento imobili&rio existente e aos materiais e
servigos utilizados na obra, bem como placa de responsabilidade thcnica, desde que
ateada ao previsto no presente Decreto.
Art. 14 - Somente ser& permitido exibir anOncio, em tapumes durante o
period0 de execu@o dos servigos e obras protegidos pelos mesmos.

-

IV EM TOLDOS
Art. 15 - 0 s anhcios exibidos em toldos podefio ser identificadores ou
mistos (identificadoreslpropagandisticos).
Art. I 6 - NBo ser4 permitido anlincio em toldos que ultrapassem 3 3 (dois
terws) da largura do passeio ou cal~adade dominio plSblico.
Art. 17 - Art.. 17 - Ngo serd permitido anancio em toldos que ultrapassem
limite lateral do terreno onde est6 situado o estabelecimento.
Art. 18 - 0 lirnite maximo da area em toldo usada para anuncio est5 incluso
na 6rea total permitida para anClncio em fachada.

Art. 19 - A exibi@o de anancios propagandisticos ou mistos em pews do
mobili&rio urbano, tais como: cabines telefdnicas, caixa do correio, cestos de lixo,
abrigos e pontos de embarque de bnibus, bancos de jardins, postos de informa~aes,
sanit&ios publicos, guaritas e similares, est5 proibido, salvo mediante permissgo a ser
outorgado pela Prefeitura.

SECAO III
DOS AN~NCIOSEXIBIDOS ATRAVES DE ENGENHOS

-

I CARTAZ MURAL OU "OUT-DOOR"

Art. 20 - Entende-se por "out-door" ou cartaz mural o engenho destinado a
afixaqBo de cartazes substituiveis, iluminado ou nao, caracterizado pela alta
rotatividade de mensagens.
Art. 21 - 0 cartaz mural ou 'out-door" deveri ser sujeito is seguintes normas:
1 - Nos im6veis nao edificados deveri observar as dimens6es maximas de
2

35,OO rn (trinta e cinco metros quadrado) sendo sua maior dimensao no sentido
horizontal, contendo, em local visivel, a identificaq.30 da empresa de publicidade, o
nlSmero do alvara e serem afixados em suporte de madeira ou metal;
2 - NZlo apresentar quadros superpostos (urn meio acirna do outro);
3 - Nao avanqar sobre o passeio;
4 - A aresta superior do cartaz mural nEio poderA ultrapassar a altura de
7,OOm (sete metros). Acima desta altura, permite-se apenas urna complementa@o

corn aplique;
5 - Para instala~gode grupos de cartazes murais, serA obedecida disHncia
minima de ?(urn) metro linear entre cada engenho;
6 - 0 cartaz mural situado em imovel particular nao edificado dever6 obedecer
aos recuos de frente e laterais, definidos a seguir:
a) o recuo do alinhamento frontal deverd obedecer As seguintes
caracteristicas:
1 - existindo especifica~Eiescontlguas, no alinhamento da mais recuada.
2 - ngo existindo edificaMes contlguas, com obedigncia do alinhamento
aprovado para o local, pelo Plano Diretor de Natal;
3 - em ierrenos de esquina, com obedigncia ao alinhamento aprovado para o
local, pelo Plano Diretor de Natal, nunca ultrapassando o alinhamento das edificafles
contlguas.
b) como recuo lateral exigir-se-a afastarnento de um metro e meio nas divisas
laterais do terreno.
Art. 22 - Quanto houver mais de um meio no mesmo mbvel, todos clevergo
apresentar uniformidade de dimensdes, formas e materiais.
Art. 23 A instalag80 dos out-doors sera paralela a rela@o ao eixo do
logradouro. admitir-se-A uma rota@o destes de 45 (quarenta e cinco) graus em
rela@o ao referido eixo, quando estiverem localizados em vias expressas. Devem
sempre estar wlocados de forma a nao permitir a visualizaqAo do verso dos mesmos
e obedecer a urna distancia de 50m (cinqiienta metros) entre cada grupo.
Art. 24 - Nos imdveis urbanos nao edificados, sem muros, serh obrigatdria a
construHo do muro.
Art. 25 - Em imoveis nao edificados, lindeiros A faixas de dominio das vias
expressas, o outdoor poder4 ser instalado, desde que observados os pargmetros do
presente Decreto.
Art. 26 - Em qualquer das situafles previstas para a IocalizaFfio do meio, sua
instalaHo fica condicionada A capina e remoBo de detritos do entomo, at8 uma
distfincia de 0,50 (cinqijenta centimetro), medido a partir da proje@o horizontal do outdoor, durante todo o tempo em que o mesmo estiver instalado.

-

Art. 27 - Para flm deste Decreto, consideram-se tabuleta o engenho do tipo

painel corn pequenas dimendes. no mdximo com 2,00mk (dois metros quadrados).
Art. 28 - 0 s engenhos do tipo tabuleta deverso atender aos seguintes
requisitos:
I - quando insfalados em lotes n3o edificados, obedecer aos recuos laterais e
de frente do terreno, definidos para o local na lei de uso e ocupa~%o
do solo.
II conter apenas uma mensagem por tabuleta;
Ill - as tabuletas afixadas em pontos deverao obedecer aos seguintes
requisitos:
a) estarem situados no prdprio recuo do estabelecimento, ou se avanqados
em passeios, ou cattpdas, deveao ter sua estrutura dentro do lote e sua projeflo nao
poderd ultrapassar 213 (dois ter~os)da largura do passeio;
b) altura minima para sua aresta inferior ser igual a 2,5 (dois metros e
cinquenta centimetros).
Art. 29 - em areas pcblicas, a concessgo para instala@o de tabuleta fica
sujeita 2t anhiise grdvia do brgao de Planejamento Urbano Municipio, devendo conter
exclusivamente mensagens de interesses pdblico, podendo ser cooperativas.
Art. 30 - 0 engenho do tip0 painel 6 aquele destinado a pintura ou aplica~Bo
de mensagens, constituidos de materiais mais durhveis e se caracterizam pela baixa
rotatividade de mensagens e deve atender aos seguintes requisitos:

-

2

I - ter Area minima superior a 2'00 m (dois metros quadrados);
2

I1- quando tiver Area superior a 35,OO m- (trinta e cinco metros quadrados), o
engenho do tipo painel sera classificado como engenho especial;
Ill ser linico, quando estiver afixado em imdvel edificado;
IV - quando estiver afixado em terreno nao edificado, obedecer aos recuos
laterais e de frente para o out-door;
V - em terrenos nao edificados, a wloca@o do rneio fica sujeita a constru@o
do muro e responsabilidade pela limpeza do local;
VI - a utiliza@o de pain& para indicaflo de estabelecimentos comerciais 8
de presta~so de serviw, instalados numa mesma edifica~30, deve estar,
obrigatoriarnente, no recuo do lote e obedecer a area maxima de 113 (urn tercjo) da
testada do imovel rnultiplicada por ?(urn) metro.

-

-

Ill ESPECIAIS
Art. 31 - Consideram-se especiais os engenhos que causem riscos a
seguranw da popula~Lio,ou que apresentem, pelo menos, uma das caracterlsticas
descritas a seguir:
2

- ter total de exposiHo superior a 35,OO m- (trinta e cinco metros
quadrados);
II - ter altura superior a 7,00 (sete metros);
111 - possuir dispositivos mec2nicos ou eletr6nicos;
IV - engenhos luminosos ou iluminados que possuam tensao superior a 220
volts;
V - instalados na cobertura de edificios;
VI - que alterern a fachada da edificaeo;
VII - do tipo com ilumina@o intermitente;
I

-

Vlll que n5o estejam enquadrados em nenhuma classifica~Bodescrita neste
Decreto.
Art. 32 - Para instalaHo de engenho em cobertura de ediflcios, este deve
Onico e nZlo podeh ultrapassar o perlmetro da planta de cobertura.
Paragrafo Onico -N5o seri permitida a instalaHo de engenhos de cobertura
de edificios:
a) durante o period0 de constru@o;
b) em Areas de uso predominantemente residenciai;
c) em que a aresta inferior do engenho esteja a menos de 2500 m (vinte e
cinco metros) de altura em reIa@o A cota da soleira do edificio.
Art. 33 - A exibiMo de anoncios instalados em teto de galerias de ediflcios
comerciais, de edificafio de uso misto (resid9ncialcomerciat) e Area de circula@o de
shopping-centers, estafles rodoviarias, aeroportos e similares, depender5 de analise
e deliberagio do orgio municipal de Planejamento Urbano.
Art. 34 - 0 s engenhos especiais s6 poderZio ser instalados mediante anAIise
e aprova~8ode projeto especifico pelo drgao de Planejamento Urbano de rnunicipio,
devendo atender a criterios de seguranqa, alem de outros constantes neste Decreto.

-

IV PROJETORES E AMPLIFICADORES

Art. 35 - A exibigo de mensagens por meio de projetores, arnplificadores e
outros aparelhos de reproduq.30 eletroacdstica, somente serh permitida quando
atender as exigencias da lei 66179 (Lei do Silencio), ou sua sucedgnea e ao C6digo do
Meio Ambiente do Municipio de Natal).

Art. 36 - Consideram-se provisorios os engenhos executados com materiais
pereciveis, h i s como: pano, percalina, papel, papelao, plastico ou similares e que
contenham mensagens de ocasiao.
ParAgrafo linico -Sgo enquadrados nesta categoria as faixas, estandartes,
flsmulas faixas rebocadas por avigo, balbes, flutuantes e folhetos, prospectos
impressos e similares.
Art. 37 - 0 s engenhos provisdrios obedemrao aos requisites gerais descritos
a seguir:
a) a area maxima permitida para engenho do tip0 faixas, estandartes e
2

flamulas sera de 5,00 m (cinco metros quadrados);
b) o prazo mhximo para exibi@o de engenhos provisbrios serA 15 (quinze
dias).
Art. 38 - Faixas sera0 permitidas a titulo precArio, na veiculaq80 de anhncios
de cardier institucional, comercial, assistencial, civico, religioso, educational, cientlfico
ou eleitoral, devendo atender As seguintes condi~bes:
I - em nenhuma hip6tese poderao ser instalados sobre o leito carro@vel das
vias, canteiros, ou ser afixados em Arvores;
I1 - durante o periodo em que estiverem expostas, dever3o ser mantidas em
perfeitas condifles de afixa~8oe conservagao;
111 - apos a realiza~ao do evento, cuja a data ou periodo devera
obrigatoriamente constar nas faixas, estas deveeo ser retiradas no prazo mhximo de
48 horas;
IV - as faixas, inclusive aparatos pertinentes as mesmas, SQ poderio ser
veiculadas quando colocadas sobre a fachada da edificago, ou na forma e local
permitidos.
Art. 39 - As faixas com mensagens propagandisticas so poderao ser
veiculadas, quando colocadas na fachada do prdprio estabelecimento comercial, ou
em terrenos n%oedificados corn autoriza~Bodo proprietirio do mesmo.

SECAO IV
DAS PROIBIC~ES

-

Art. 40 Fica proibida a coloca@o de meios de exibi~aode anoncios, sejam
quais forem suas finalidades, formas e compos@
i e
is,
quando:

I - afetem a perspectiva ou depreciem, de qualquer modo, o aspect0 da
paisagem, vias e logradouros pl5blicos;
II - em obras de arte, tais como viadutos, pontes, caixas d3Agua e
assemelhados;
111 - nas faixas de dominio das vias fbrreas e rodovias;
IV - em cemiterios;
V - nas guias de cal~arnento,passeios, canteiros, ou Areas destinadas aos
mesmos, j4 delimitadas corn meio fio, revestimento de ruas e muros de arrimo, salvo
projetos especificos aprovados pelo or930 de Planejamento Municipal;
VI - quando perturbarem a visualizaMo do transit0 em geral e sinaliza~Zies
destinadas A orientaMo do poblico;
VII quando corn dispositivo luminoso de luz interrnitente ou n30, em periodo
noturno, prejudicarem de qualquer maneira a vizinhanga;
Vlll - em arvores e as margens de lagoas e de rios, e na orla maritima, entre o
trecho compreendido na via de trAfego e a linha de mar&.
IX - em empenas e fachadas cegas das edifica~aes,exceto grafismo artistico;
X - nos edificios e pr6dios publicos municipais, estaduais e federais, nos
tapumes de obras pdblicas, excetuados os anuncios indicatives ou identificadores;

-

-

XI nos im6veis de uso exclusivamente residencial;
XI1 - atraves de quaisquer meios sobre as vias prjblicas, salvo nos casos
expressamente permitido;
Xlll - quando de qualquer forma prejudicarem a insolaeo ou aera@o da
edificaflo em que estiverem wlocados ou a dos im6veis vizinhos edificados;
XIV - nas encostas;
XV - em trailers e bancas de jornais e revistas;
XIV - nas Areas de preservaMo rigorosa, nos sitios hist6ricos e nas areas de
preserva~aoambiental, excetuados os andncios indicativos ou identificadores;
XVll - nenhum meio poderd ser instalado prejudicando a visibilidade de oufro
ja existente, m e m o que parcialmente;
XVlll - os casos especiais e omissos ser3o apreciados pelo 6rgao de
Planejamento Urbano do Municipio.

Art. 41 - A instala~gode rneios de anlincios ao ar livre de que trata este
Decreto, pod& ser realizada por qualquer pessoa fisica ou juridica, mediante
solicita@o prkvia ao 6rggo de Planejamento Urbano do Municipio.
Art. 42 0 s pedidos de licenciamento para veicula~Bode anuncio ao ar livre,
deveeo ser feitos ao orgdo de Planejamento Urbano do Municipio, atraves de
forrnularios pr6prios corn elementos que permitam cornpreender as caracteristicas,
inclusive quanto a sua exata localiza@o, tais como:
I - comprovante de inscri~8odo Cadastro Mobiliario do Municipio;
I! - recebo do IPTU do imovel onde pretende instalar o meio;
If l - certidao negativa de Tributos Municipais;
IV - prova de direito de uso legal do im6vel e autorizaMo do proprieario;
V - representa~goghfica do meio de exibi@o de anrjncio e de sua relaflo
corn entorno, em 2(duas) vias, contendo plantas, elevafles sefles e detalhassern
escala adequada com :
a) natureza do material a ser empregado;
b) dimensbes;
c) disposifles em rela@o 8 fachada ou ao terreno, planta de situa@o em
escala adequada;
d) altura em rela@o ao passeio;
e) saligncia sobre a fachada do prbdio ou dist%nciado meio fio;
f) cornprimento da fachada do estabelecimento, quando em imdvel edificado;
g) tipo de suporte sobre o qua1 sera assentada.
Art. 43 No caso dos meios, principalmente luminosos, que apresentem
riscos a seguranw da popula@o, o pedido de licenciamento deverd ser instruido corn
termo de responsabilidade, por parte estrutural eldttica, bem como memorial descritivo
dos materiais que cornpaem o anrjncio com sistema de arma@o/fixa@o e ancoragern,
instalag6es eletricas ou outras instalafles especiais e corn sistema iluminago.
Art. 44 A instalago do meio sed sernpre a titulo precdrio, nao cabendo em
hipdtese alguma, quaIquer indeniza~ao,devolu@o de taxas ou ressarcimento de
quaisquer despesas por parte da Prefeitura. Pode o prazo de validade ser anual,
mensal, diario ou por quantidade, conforme tabela.
Art. 4 5 - A renovagao da licenqa de que trata o artigo anterior, serd feita a
pedido do interessado, corn antecedencia minima de 15 (quinze) dias do termino de
sua vigilsncia. No caso dos provis6rios, esse prazo B reduzido para 5 (cinco) dias.
Art. 46 - As renovafles que nao tenham sido providenciadas em tempo hdbil
seGo consideradas como desistgncias e sera0 canceladas automaticamente na data
do seu vencimento, independentemente aos interessados.

-

-

-

-

Art. 47 A comunicaqZio pkvia da instalaHo do meio de publicidade ao ar
livre implica, obrigatoriamente, no seu registro no cadastro do 6 r g h de Planejamento
Urbano do Municipio, criado por este Decreto.
Art. 48 A transferencia do meio para urn local diverso daquele a que se
refere a comunica@o pkvia exigird nova licentp.

-

SEGAO VI
DAS INFRAC~ES,PENALIDADES E TAXAS

-

Art.. 49 Consideram-se infra~iespassiveis de puni~8oneste Decreto:
I - Instala@o de meios ao ar livre;
a) sem a necessdria licenp ou autorizaHo;
b) em desacordo corn as dimenshes e caracterfsticas aprovadas, em
conformidade corn o presente Decreto;
c) fora do prazo constante da licenw e da correspondente guia de
recolhimento de tributos e taxas.
II - manter o meio em mau estado de conserva~goou precArias condifles de
seguranGa;
Ill - nHo atender a intimaHo do 6rgao competente quanto a remogo do meio;
IV - colocar meios de exibi@o de anuncios nos locais e modalidades
proibidos, conforme disposto neste Decreto;
V - Praticar qualquer outra violaq8o as normas previstas no Decreto.
Pardgrab Onico - Para efeito do caput neste artigo, sera0 considerados
infratores ou responsAveis pelo anoncio perante a Prefeitura:
I -pets seguranGa -0s profissionais responsaveis pelo projeto e instalaflo do
meio, bem como o progrieHrio do mesmo;
It -pelos aspectos thcnicos -0s responshveis pelo projeto e instala~aodo
meio;
Ill - pela oonserva~aoe manutenMo - o propriethrio do meio requerente da
limn~a.
Art.. 50 Pela inobservhcia das normas deste Decreto, fica o responsavel
sujeito, atem das sanfles previstas na Legisla~aoTributaria pertinente, as seguintes
penalidades:
I - multa;
I1- cancelamento da licen~a;
Ill - remoq8o do meio;
IV - suspensgo do cadastro dos responshveis tbcnicos pelos meios.
Art.. 51 A aplicaeo das multas obedeceh os critkrios previstos no C6digo

-

-

Tributirio Municipal e na Lei n*3.175/84,Art. n6206 e Art.. 236.
Art.. 52
assegurado ao infrator plena defesa no tocante as normas deste
Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, apbs a ciencia do auto de infragBo, cabendo o
julgamento do process0 a Assessoria Juridica do 6rgao autuante.
Art.. 53 As taxas aplieveis a rneios de exibi@o de anrjncios s e i o wbradas
conforme tabela anexa, estando a sua aplica~Ziovinculada aos critdrios e faixas
definidas no C6digo TributArio Municipal.

-

-

-

Art.. 54 SBo isentos da taxa de licenw:
a) publicidade institutional de entidade ou drgao sem fins lucrativos aldm da
propaganda politica de partidos e candidates regularmente inscritos no TRE;
b) pubIicidade referente a festas e exposifles filantrbpicas;
c) publicidade e emblemas de entidades prjblicas;

d) placas ou letreiros que contiverern apenas a denominaggo do predio
residential;
e) mensagem que indique uso, capacidade de lota@o ou qualquer
circunstiincia do emprego, finalidade da coisa, bem como as que recornendam cautela
ou indiquem perigo, destinados a exclusiva orientaHo do pljblico, podendo, em caso
de coopew@o com a AdministraHo Pr5blica, conter legenda, distiw ou desenho de
valor propagandistico, a criteria do brgao de Planejamento Urbano do Municlpio.

-

Art.. 55 0s meios de exibi~8ode anuncios atualmente expostos em
desacordo corn as norrnas do presente Decreto, deverZlo observar o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para promover a regularizagio.
Art.. 56 Consideram-se mmo f6mm permanent0 de anhlise e discuss30 das
normas de exibi@o de anoncios, o CONPLAM.
Art.. 57
de cornpetencia do drgao Municipal de Planejamento Urbano
fiscalizar a aplica~godas normas deste Decreto.
Art.. 58
de cornpetencia da Secretaria Municipal de Finan~asdo Municfpio
fiscalizar o pagamento da taxa exigida para instalaHo dos meios de anancios ao ar
livre.
Art.. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica@o revogadas as
disposifles em contrario.

-

-

-

-

Palacio Felipe Carnargo, em Natal, 06 de julho de 1992,
Wilma Maria de Farias
PREFEITA

-

ANEXO I DECRETO ~~4.621191

GLOSSARIO DE TERMOS T~CNICOS
Para efeito deste Decreto, as seguintes expressoes ficam assirn definidas:

-

1 AGENCIA DE PROPAGANDA - 6 a pessoa juridica especializada aos metodos, na
arte, e na thnica publicitiria, que atraves de profissionais a seu serviw estuda,
concede, executa e distribui a propaganda a meios de divulgaMo, por ordem e conta
de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias,
produtos ou servisos, difundir id6ias ou informar o pliblico a respeito de organizafles
ou instituiwes colocadas a servigo desse mesmo pdblico.

-

2 AGENCIADOR DE PROPAGANDA - B o profissional clue, vinculado aos meios de
divulgaHo, encaminha a eles propaganda por conta de terceiros.

-

-

3 AN~NCIOSA 0 AR LlVRE & qualquer mensagem ou comunica~aovisual,
presente na paisagem urbana. Pode ser constituido de signos literais ou numericos,
de imagens ou desenhos, em preto e branco ou a cores, apresentados, em conjunto
ou isoladamente nos logradouros poblicos ou em qualquer ponto visfvel desks.

-

4 AN~NCIOSCOOPERATIVO - B o anljncio que transmite mensagem indicativa ou
identificativa A mensagem de propaganda. Trata-se de anClncio, cuja mensagem 6
inserida no custeio deste,

-

5 AN~NCIOSIDENTIFICADOR - 6 o anQncioque contem apenas a identificaMo do
nome ou da atividade exercida pelo estabelecimento no local onde funcione.

-

6 AN~~NCIO
INDlCATlVO - B o antjncio que contgm orientaeo, indica@o de
institui~bes,produtos e sewigos institucionais.

-

7 AN~NCIOSEM V E ~ U L O S- 6 o anljncio colocado em veiculos transportes em
geral, como trens, Bnibus, autom6veis etc..

8 -AN~NCIOM ~ V E L
- e o anrjncio de tipo painel, transportado por Pessoas.

-

9 AN~NCIOPROWS~RIO- e aquele executado corn material perecivel, como,
pano, tela, percalina, papel, papelfio ou pldsticos nao rigidos, pintados, e que
contenha inscri~Besdo tipo: "Vende-sen, 'Aluga-sen, "Liquida@o", 'Precisam-se de
empregados "ou similares, corn praza de exposiMo maxim0 de 15 {quinze) dias.

-

10 AN~NCIOPUBLICITARIO - 8 o anrincio que cornunica qualquer mensagem de
propaganda, sem carater indicative.

-

I?AREA TOTAL DE AFI~NCIO- e a soma das areas de todas as superficies de
exposiMo do andncio.

-

-

12 CARTAZ 6 o an6ncio nao luminoso, constituldo por materiais que expostos por
curbs periodos de tempo, sofrem deteriorago fisica substantial, caracterizando-se
pela alta rotatividade de mensagem e elevados nlimero de exemplares.

-

13 CARTAZ MURAL (OUT-DOOR) - e o anlincio cornposto de varias folhas de papel
afixados em quadro proprio. Este tip0 de an6ncio 6 normalmente afixado no primeiro

dia de cada quinzena do m8s e permanece exposto por quinze dias. 0 s cartazes sao
compostos, geralmente, por 16,32 ou 64 folhas.
14 ESTRUTURA DE SUPORTE DE UM A N ~ N C ~ OB o elemento ou conjunto de
elementos estruturais que servem de sustentago ao anirncio.

-

-

-

15 FACHADA - e qualquer das faces externas de uma edificaflo, quer seja
edificaMo principal, quer seja complementar, como tomes, caixas d'dgua, ou similares.

17 - FRENTE OU TESTADA DO LOTE - B a divisa do terreno, lindeira com o
16 FACHADA PRINCIPAL - e qualquer fachada voltada para o logradouro pirblico.
logradouro que Ihe dA acesso.

-

-

18 GRAFISMO ART~STICO Tra~adode linhas ou desenhos definindo uma criago
de carater estetico capaz de traduzir sensaqaes ou estado de espirito.

-

19 I M ~ V E LEDIFICAOO - 6 o terreno ocupado total ou parcialmente corn edifica~go
de carater permanente.

-

20
I M ~ V E LNHO EDlFlCADO - B o terreno n3o ocupado total ou ocupado
parcialmente corn edifica@o de carater transitorio, como: estacionarnento, drive-in,
circo e afins ou com edifica@o que se destine exclusivamente a portarias, guaritas,
abrigos para guardas.

-

-

21 LOGRADOUROS P~SBLICOS S5o espapos livres, inalien&veis, destinados ao
transit0 ou a permanencia de veiculos e pedestres como vias pOblicas, praws, jardins
e parques.

-

22 LOTE - 6 a parcela de terreno contida em uma quadra corn, pelo menos, uma
divisa lindeira 3 via oficial de circula@o de veiculos.

-

23 MQBILIARIO URBAN0 - SBo os equipamentos de uso publiw, tais como, cestos
de lixo, cabines telefanicas, caixas de correio, abrigos e ponto de embarque de Bnibus,
sanitArios pOblicos, bancos de jardins, postos de informafles, guaritas e similares.

-

24 M ~ V E L
- todo objeto material suscetivel de movirnento prbprio ou de remo~Zlo
por forqa alheia, sem alterago de substincia.

-

25 PAINEL - o andncio nao Iuminoso constituido por materiais que, supostos por
longos geriodos de tempo, nao sofrem deteriora~aofisica substantial, caracterizandose pela baixa rotatividade de mensagem e reduzido numeros de exemplares.

-

26 PAISAGEM URBAMA - B a vista do conjunto das superficies constituidas por
edificafles e logradouros da cidade.

-

27 PONTOS DE REFERENCIAS - S3o marcos orientadores da paisagem urbana.

-

28 PROPAGANDA - 4 qualquer forma de difusao de idkias, produtos, mercadorias
ou setvi~opor parte de determinada pessoa fisica ou juridica, corn fins comerciais ou
politioos.

-

29 PUBLICIDADE - e a arte de exercer uma a@o psicologica sobre o pfiblico corn
fins comerciais ou politicos. AnQnciocom cardter publicitdrio. Propaganda.

-

-

30 PUBLICIDADE A 0 AR LIVRE 6 a publicidade veiculada exclusivamente atraves

de anhcios externos, assim considerados aqueles afixados nos Iogradouros pQblicos
ou em locais vislveis destes.

-

31 RECUO DA EDIFICAGAO - B a distencia medida em proje~aohorizontal entre as
partes mais avanqadas de edificaqks e as divisas do temno.
a) 0 recuo sera de frente, quando se referir a divisa do terreno com logradouro
p0blico.
b) 0 recuo serh lateral ou de fundo, quando se referir B divisa do terreno corn
terrenos de terceiros.

-

32 SUPERF~IEDE EXPOSIC3jO DE UM AN~NCIO- B formada pelo reGngulo
virtual com base na horizontal que circunscreve o anhcio.

-

33 TABULETA - engenho tip0 painel corn pequenas dimensks de no maxim0 2,00
2
m (dois metros quadrados).

-

34 VISIBILIDADE - B a possibilidade de avistar-se urn anilncio de qualquer ponto de
urn logradouro poblico, ou de locais expostos ao pdblico seja este anoncio fix0 ou
m6vel.

LEI N O 4.930. OE 30 DE DUEMBRO DE 1997".
lnstitui a categoria de lmbvel Regularizado, para os imdveis e lotes
que especifica e dB outras providQncias.
A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL,
Faw saber que a CAmara Municipal aprovou e sanciono a q u i n t e lei:

Art. 1s - Fica criada a categoria "Irndvel Regularizado", para efeito de regulariza$io e
cadashmento de imdveis urbanos, obsewadas as prescrifles da presente Lei.
Art. 2 0s imbveis que tenham obras ou sewiws jB iniciados e, embora ngo estejam
conforme a legislaflo de uso e ocupaqlo do solo, mas jB se encontram edificados ou em fase de
conclus%o,podeao ser regularizados, desde que, a critbrio do 6rg%omunicipal de planejamento,
as irregularidades identificadas.

-

I - sejam sandveis;

-

II n i o violem direitos subjetivos publicos e privados; e
111 - versem sobre:
a) recuos frontais ou laterais;
b) utllizaq%ode indices de ocupaMo, densidade ou de uztila@o
i
acima do permitido; e
c) parcelamento ou desmembramento em deswnformidade corn o Art. 39 e pahgrafos
da Lei Complementar ng07, de 05108194.

-

5 I* 0 interessado no processo de regularizaqgo de imbvel darsl entrada em
requetimento dirigido ao presidente do lnstituto de planejamento Urbano de Natal IPLANAT,
devidamente instruldo corn os seguintes dowmentos:

-

a) titulo de propriedade, com registro no cart6rio de imdveis competente;
b) projeto aquitet8nico ou urbanistico, em 03 (trGs) vias, assinado por responsaveltkcnico;
c) comprova$io de registro junto ao CREAIRN (ART);
d) Certidso Negativa de DBbitos junto B Fazenda Municipal, fornecida p l a Secretaria
Municipal de Finanws SEMFI;
e) DeclaraMo negativa de oposiflo dos vitinhos lindeiros.
8 SerA considerada caracteristicas predominante, para efeitos desta lei, aquela que
represente uma incidencia de casos irregulares superior a 50% na drea que espscifica.
Art. 1 Nao poderao ser objeto desta lei as obras e serviqos realizados.
1 - em edificaMes e terrenos pQbllcos;
II em Areas de preservaMo rigorosa;
111 em edificafles, terrenos ou usos que possam gerar inwmodidade ou descanforto A
vinhanp;
IV que tenha sido objeto de denQnciaformal, de pertinencia mmprovada;
V que n8o possam admitir as condiq6es impostas no Tetmo de AceitaHo;
VI quando sobre o im6veI recaia qualquer procedimento administrative ou judicial de
fiscalbaHo.
Art. # - A autoriza@o, decorrente da regularizagio de qualquer obra ou servip, a ser feita
corn base nesta lei, ficard oondicionada ao cumprimento do estabelecido no Termo de AceitaMo.
Pardgrafo Qnico - As condi@es fixadas no Termo de Aceitaao observad,
necessariamente,a IegislaMo urbana vigente A Bpoca da anAIise do requerimento do interessado.
Art. P Aprovado o projeto e admitidas as condifles fixadas no Termo de Aceitago,
dever4 o interessado pagar, a municipalidade, tam a ser calculada corn base em valor
proporcional ao custo da obra, que n8o tenha observado as prescrifles urbanlsticas, sem prejuizo
de multas e outros encargos previstos em lei, que venha a incidir sobre o proleto.

-

-

-

-

-

Pardgrafo Qnico -A taxa da reguIarizaHo referida no 'caput" do artigo terd por refer4ncia
o Custo UnitArio Bdsico - CUB, fornecido pelo SINDUSCONIRN.
Art. 8
A taxa mencionada no artigo anterior sera classificada por niveis de
desmnformidade, observado os critkrios definidos em Decreto regulamentar.
5 l a Na hipbtese de ocupa@o ou densidade acima dos Indices permitidos, em areas de
uso restrito por interesse pQblico,ou de parcelamento sem reserva de peroentuais exigidos pela
Lei Federal nQ6766179, para os fins de incorporaMo ao patrimdnio poblico, deverA o interessado
na regulariza~iorecolher, ainda, o valor equivalente A respectiva Area complementar, que deu
causa a irregularidade.
5 1 Podera o interessado optar, alternativamente, pela entrega de imdvel, que sera
recebido, a crigrio do IPLANAlf; por seu valor de mercado, ap6s avaliaMo procedida pela
SUMOV.
5 P - Em hip6tese alguma o im&vel a ser recebido pelo rnunicipio pod& ser inferior ao
lote mlnimo padriio estabelecido pelo Plano Diretor vigente A Bpoca do aceite.
Art. 'p_ 0 contribuinte que requerer a reguIariza~80do bem irnovel por livre e esponanea
vontade, podera obter desconto de 50% do valor total a ser pago.
Pahgrafo QnIco - Nao serd mnsiderada uma regularizaHo esponanea se houver
iniciado qualquer ato ou procedimento administrativo de fiscaliza~Bo relativo ao imdvel em
questgo.
Art. I Se o imdvel, objeto de analise para aplicaHo cia presente lei, possuir area de
mnstru@o total, igual ou inferior a 50,OO m2, Ihe s e d cobrado apenas 20% do valor total
calculado.
Paragmfo unico Nio poded o conhibuinte, em qualquer hipbtese, beneficiar-se corn a
acumula@o das reduws estabelecidas nos artigos 7 g e P.
Art. @ 0 bem imdvel que tiver se beneficiado desta lei e vier a ser objeto de nova
autuaqAo, perderA a condi@o de imbvel regularizado e a multa que Ihe for imposta, em
decodncia das irregularidades sncontradas, sera paga pel0 seu valor dobrado, sern prejufzo de
outras sanfles aplidveis.
Art. 10
0 Municipio promoversl imediata e automaticamente a a g o demolit6ria
competente quando a edifica$io submetida A andlise:
a) n i o puder ser regularizada na forma desta lei;
b) voltar a dasrespeitar as prescriNes urbanistiws, mesmo que em reIaMo a fatos novos.
Art. 11 0 s imdveis que, nos termos desta lei, venham a ser regularinados, deverao ser
identificados corn a inscri@o: IMOVEL REGULARIZADO, vazada numa ta j a vermelha diagonal
de 1,s (urn e rneio) centimetro de largura, fixada desde o canto esquerdo inferior at6 o canto
direito superior, em todos os docurnentos a eles relativos.
Art. 12 - 0s irndveis beneficiados por esta lei frcario sujeitos a permanenfe a@o
fiscaliradora, no que concerne As irregularidades validadas pelas suas disposifles, e pagariio
urna taxa anual equivalente a 20% do IPTU, sem prejuizo das multas previstas na IegislaMo
edillcia municipal, das quais n8o poder3o ser anistiados.
5 19 As taxas e multas referidas no "caput", constituem-se receitas do 6rgBo municipal de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

planejamento urbano.

-

5 21 As multas previstas neste artigo see0 pagas juntamente com as taxas de
limnciamento e regularizaqao da obra ou serviqo antes da entrega do correspondente alvad.
Art. 13 0 propriethrio de lrnbvel Regutarizado podersl optar pela condiqBo de Legalizado
em qualquer tempo que julgar conveniente, desde que promova a devida adequaMo da edifica@o
legislaqgo vigente bpoca, seja atravk de reforma ou demoli@o.
5 10 - A reveMo de que trata o "capuf" desk artigo poder4 ser concedida sem bnus
adicionais, desde que seja formalizada a inten@o atraves de process0 adrninistrativo, e que fique
comprovada a total finalizaqio das obras conforme licenuado, assim como a quita@o de todos os
ddbitos porventura existentes.
§ 29 0 ato da 1egalizaMo result& na suspendo da cobran* da taxa anual estiputada,
que deixad de ser cobrada a partir do exercicio A s 4 seguinte, por&m n8o darA direito a
ressarcimento ou isenflo dos valores anteriorrnente pagos ou devidos.
$ 3 Nesta condi$io, deixa de valer o disposto no art. log.

-

-

-

-

Art. 14 Ainda que o irndvel venha a ser regularizado, o responsAvel thcniw do projeto

elou da execuHo, bem como o construtor, n8o estarao livres das penalidades previstas no

-

Capitulo VI1 DAS DlSPOSlCdES PENAIS e artigos constantes da Lei 3.175184, n8o revogadas
pela Lei Complementar 07/94.
Art. 15 Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaHo revogadas as disposi@es em
contrdrio.

-

Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

LEI N O 4.885. DE 07 DE OUTUBRO DE 1 9 9 7 ~ .
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,
F a p 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 alteraes de uso de imdveis, sejam de iniciativa pQblica ou privada, cuja
implantag30 possa vir a produzir trans for ma*^ significativas nas condi~8esde 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.000m2 (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%oresidenciais 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
saQdenos 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
equipamentos:
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 h i c o - 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~ioe 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~80federal 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 i m
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~8esproduzida pel0 empreendimento nas condifles de seguranp
de fifego 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 Relatdriode 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 Municipiode Natal.

Art. 3O. Na analise do RITUR procedida pela STTU, confomle o disposto no art. 5 O da Lei
no4.885197, deve ser observada, diante das informaq6esde que trata o art. 6 O da mesma
Lei, a capacidade de suporte da infra-estrutura viaria do Bairro onde o empreendimento
estiver inserido, prevendosolufles para adequa@o do sistema vidrio local corn a regi8o.

Art. 4 O . Este Decretoentra 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

LEI N O 4.619. OE 28 DE ABRlL DE 1 9 9 5 ~ ~ .
DispBe sobre a regulamentaHo do procedimento para anelise do
Relatdrio de lmpacto de Vizinhanw RIV, conforme deterrnina a Lei
Complementar nQ 07 - Plano Diretor de Natal e dA outras
providencias.

-

0 PREFEITO MUNICIPAL 00 NATAL,
F a p saber que a Cdrnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

-

Art. lePara efeito desta Lei, entende-se por RelaMrio de lmpacto de Vizinhan~a RIV, o
documento t6cnico que o interessado deve apresentar ao IPLANAT, quando do pedido de
aprova@o dos empreendimentos enquadrados como empreendimentos de impacto, conforme a
Lei Complementar nQ07195 Plano Ditetor de Natal, bem como as demais atividades enurneradas
nesta Lei.
§ 1' 0 Relatbrio de que trata esta Lei deve ser elaborado por profissionais devidamente
habilitados na Area especifica, atendendo, ainda, ao Termo de Referkncia a ser fornecido pelo
IPLANAT.
§ zP 0 Relatbrio deve conter, obrigatoriamente, informa@es sobre:
1 a demanda de senri~osde infraestrutura urbana;
II a sobrecarga na reds viaria e de trdfego;
111 movimentos de terra e produ@o de entulhos;
1V absorflo e destina~iodas Aguas pluviais; e
V as alteraqdes ambientais e os padr6es funcionais e urbanistiws da vizinhanw,
Art. 2P Para efeito desta Lei, considera-se vizinhanqa a Area contida numa disHncia de
1501-11,
no mhxirno, tornados dos lirnites do im6vel onde ser4 implantado o empreendimento.
Art. S
Alkm dos empreendimentos de impacto classificados conforme a Lei
Cornplementar nQ07 - Plano Diretor de Natal, esHo sujeitos a Relatbtio de lmpacto de Vizinhanqa
-RIW
1 o parcelamento do solo, por qualquer de suas formas, em Area de at& 10.000rn2, que
acarrete rnudanp no sisterna vihrio existente;
II o parcelamento do solo, por qualquer de suas formas, em Areas acima de 10.000m2;
111 ernpreendimentos que possuam &maras frigorificas;
IV
qualquer tipo de cornbrcio que produza residuos considerados potencial ou
efetivamente poluidores;
V- empreendimentos que cornercializarern produtos pereciveis;
VI empreendimentos corn serviws hospitalares
Vll estabelecimentos de ensino corn mais de 175 ( cent0 e setenta e cinw ) alunos por

-

-

-

-

-

-

-

turno.

-

VIH - estabelecimentos que desenvolvam atividades esportivas em geral;
1X - as demais atividades conflitantes corn o uso residenciat, tais mrno, padarias, sucatas,

serrarias, lavandsrias, instalaHo de som, revenda de autorndvel, oficina mednica, casa de
mdsica, bares e sirnilares, inddstrias em geral, combrcio atacadista, restaurante, limpadora de
fossas, estacionamento rotative, supermercados, locadora de veicuIos, clinicas em geral, lojas de
materiais explosives, postos de lavagem e postos de abastecimento de wmbustiveis.
Pardgrafo lrnlco Fica a critdrio dos brgaos de licenuamento e controle da legisla@o
urbanistica e arnbiental, decidirem sobre a necessidade da apresentaqio de RIV para os casos
omissos em que seja comprovado o conflito do uso pretendido corn a vizinhanp.
Art. 4g - 0 interessado, msdiante requerimento forrnalmente instruldo, d a d entrada no
pedido de licen~ade constnr@o do empreendimento, obedecendo ao seguinte prodimento:
I apresentaMo do Relatbrio de lmpacto de Vizinhanp, incluindo todos os projetos
executives assinados pelos respons6veis Scnioos e registrados nos drgaos competentes;
II - o IPLANAT, ao analisar o projeto, poderd encaminhd-lo a outros drgaos que detsnham
cornpetencia especlfica para andlise dos aspectos referentes a sistema viArio, infra-estrutura,

-

-

Publlcada no DOE de 02105/95.

meio arnbiente natural, saude pdblica e ernitird parecer, nos termos do art. 38, da Lei
Complernentar nB 07194 - Plano Diretor de Natal, no praso maxim0 de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de forrnaliza@o do pedido.
Padgrafo unico o prazo a que se refere o inciso II acima, podeh ser prorrogado por
mais 30 {trinta) dias, mdiante wrnunica@o oficial justificada.
Art. 5P Ficam passiveis das exigBncias desta Lei, as edificaMes que, ao mudar de uso,
configurem-se como empreendimentos enquadrados no disposto neste Regutamento.
Art.
o proprietdrio do imdvel edificado e classificado como empreendimento de
impacto, pelo IPLANAT, s e d intimado a apresentar requerirnento instrufdo nos termos desta Lei,
ficando obrigado a efetuar as medidas mitigadoras. no sentido de atenuar, compensar ou
neutralirar o impacto existente, em prazo nunca superior a 180 {cento e oitenta) dias, sob pena da
aplica@o das sanq6es previstas na IegislaHo pertinente.
Art. 7Q- esta Lei entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as disposiMes em
mntrArio.

-

-

-

Paldcio Felipe CamarGo, ern Natal, 28 de abrit de 1995.
Aldo da Fonseca Tinbco Filho
PREFEITO

LEI N O 4.471. OE 25 DE AGOSTO DE 199370.
Estabelece crit6rios para instala~aode SUCATAS, nos bairros desta
Capital e dB outras providencias.
PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL,
Faw saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. 1s A instalaflo de SUCATAS nos b a i r n desta Capital obedeceeo aos seguintes
crithrios:

-

1 devera guardar uma distincia de 1.000 (mil) metros de Breas residenciais;
II - nao podera ser instalada em Avenidas de grande movimentaHo.
Art. P -Para fundamentar o Alvard de abertura para localiza@o e instala@o dessas
SUCATAS, devera o Requerente fazer juntada A petiqio, de uma declaragilo dos moradores das
irnediafles, concordando corn a mesrna.
Art. 3 Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposifles

-

em conthrio.

Palbio Felipe CamarZio, em Natal, 25 de agosto de 1993.

Ado da Fonseca T i n i b Filho
PREFEITO

70~ubllcadano DOE de 2 7 1 W 3 .

LEI N O 3.942. OE 09 DE JULHO DE 1990~'.
lnstitui a Zona Especial de PrssewaHo Histdrica, alterando o
zoneamento de uso do solo, definido na Lei nQ 3.175, de 29 de
fevereiro de 1884.

A PREFEtTA MUNICIPAL DO NATAL,
F a p saber que a Camam Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. laPara atender aos objetivos e diretrizes gerais , de que trata o art. 35 da l e i nQ
3.175184, fica instituida a Zona Especial de PreservaHo Histdrica ZEPH, visando preservaeo
de predios e sltios nouveis pelos valores histbricos, arquitetdnims, culturais e paisaglsticos.
Art. T A Zona a que se refere o artigo anterior, altera o zoneamento de uso do solo
instituido pela Lei nP 3.775184, incorporando as zonas ZER-5 e ZCC-3 e englobando parte das
zonas ZCCl,ZCC2 e ZS5, wnforme planta de zoneamento de uso do solo, Anexo I, desta Lei.
Art. 3Q A Zona Especial de PreservaHo Histdrica ZEPH, para os efeitos desta Lei, est4
dividida em quatro (04) Sub-zonas, wnforme anexo 1, a saber:

-

-

-

I - Subzona de Predominancia Residential - SZ-1;
II Subzona de Predominilncia lnstitucionat SZ-2;
III Subzona de Cornercio e Prestaeo de Servips SZ-3;
1V Subzona de Comdrcio e PrestaMo de Servigos SZ-4.

-

-

-

-

Art. 4Q 0 s USOS, gabarifos mAximos permitidos, densidade demogdfica, e demais
prescri@es urbanisticas para as Sub-zonas SZ-l e SZ-4, de que trata o art. 3Pdesta Lei, sio os
constantes do Anexo H.
PaAgrafo Qnico Sempre que os lotes da ZEPH forem lindeiros As linhas limftrofes da
SZ-2 da ZEP sea0 adotados exclusivamente os usos e prescrigies urbanisticas da Zona Especial
de PreservaHo Histbrica.
A r t P Na Zona Especial de PresewaHo Histdrica ZEPH nZo serG perrnitida dernoliHo
ou parcelamento do solo por qualquer das formas definidas no parfigrafo h i c o do art. 118 da Lei
nQ3.175184, sem pkvia autoriza@io do &g%o de PresewaHo Histdrica do Municipio.
Art. 6Q lntegram a presente Lei, os seguintesAnexos:
Anexo I Planta de Zoneamento;
Anexo II Quadro de PrescriHo Urbanlstica.
Art. 7P Esta Lei entra em vigor na data de sua publica$io, revogadas as disposiqbes em
contrArio.

-

---

-

Palado Felipe Camaao, em Natal, 09 de julho de 1990.
WILMA MARIA DE FARIA MAlA
Prefeita

Publlcada no DOE de 09107M.

I

ANEXO I

I

LEI Ha 3.942190 - ANEXO I1 - QUADRO DE PRESCRIC~ES
URBAN^STICAS - FOLHA NQ01

-

ANEXO NgTZ

-

QUAlDRO DE PRESClUCOES URBAW~S'ITCAS

-

F O L M NP01

ZONA: ESPECIAL DE PRESERVACAOHST~RICAZEPH SUBZONA PREWMINANCIA BESIDENCIAL SZ-1

-

'

ANEXO w n
QUADRO DE PRESCRIC~ESURBAN~STICAS
ZONA: ESPECIAL DE PRESERVACAO HIST~RICA- SUBZONA PREDOMZNANCIAINSTITUCIONAL - SZ-2
DENSIDADE: L~QLJIDA152 h a b h

AREA
=ON-

mLE
RAW

INS- I
INS-2
S2 ( I )

'm3

,

S-1

CV-I
RU

OBSERVAC~ES

FRENTE
*IMA

~NDICESURBAN~STICOS
(m)
U T ~ L I Z A ~ 1. ~OCWACAO
O
I CONFORTO
VIDE ART. 5 1 DA LEI 3.175184

VIDEART 51 DALE1 3.17SB4
360,OO
l2,W
80 %
1,6
2S0,OO
l0,OO
80%
1.6
250,OO
250.00

10,000
10.00

FOLHA N
' 02

EDIFICACAO

LOTE

USOS

-

1,6
1,o

80 %
SO %

RECUOS M~NIMOS
FRONTAL

FUND0

MAXIMO

ESTACIONAMENTO

(1)

Exceto
industriaI.

5.00
500
5,OO
250

LATERAL

P I L O ~ S GABAMTO

.

1.50(2)
I .SO (2)

3,00(2)

3,OO (2)

de

nahuexa

VIDE ANEX0 VIII DA LEI 3.175184

LEI Ng 3.942190 -ANEXO 11- QUADRO DE PRESCRIC~ESURBGN~
STICAS - FOLHA Ng04

2

s 57,oo

55,m m'

3
>3

> 57.00

82,W d
82,00m1

>57,00

Para dlculo do fndice de
conforto @),

niio d

o

computados
varandas,
baIc6es e sacadas at& 3,00

S45.00

27,00&

I

I

ANEXO I

I

a
ii

I

I

PIANTA DE ZONEAMEN
DO US0 W SOLO

LEI Ng4.06919&ANEXO II

-QUADRO DE PRESCRIC~ESURBAN[STICAS- FOLHA N'01

-

-

ANEXO N' II
QUADRO DE PRESCRlCdES URBANISTICAS
ZONA ESPECtAL PORTUARIA
LEI Ng4.069DE 21105192.
SUBZONA 1 - ATlVlDADES PORTUARIAS
DENSIDAD€
USOS
LOTE
EDIFICACAO
AREA

CONFORME

TOLE-

RADO

SZ
INS2
(2)

MINIMA
(r$)

FI. 01

FREWE
MINIMA

(m)

250,OO 10,OO
600,OO 20,OO
900,OO 30,OO
1 .200,00 40,OO
360,OO 12,OO

INDICES
URBAN/STICOS
^WILIZACAO

1-6
1,6

OCUPACAO
80 %

CONFORTO

RECUoS MtNIMoS
FRONTAL LATERAL
FUND0
5,OO(1) 130 (1) 1,50(1)
5,OO(1) 1,50(I) 1,50(I)
5,OO(1) 1 ,SO(1) 1,SO (1)

PILOTIS

G A B A R I ~ ESTACIO
MAXIM0
MMENTO

0

80 %
80 %
1,6
80 %
1,6
5,00(1) 1,50(1) 1,50(1)
80 %
13
5,OO(1) 1,50(1) 1,50(1)
VIDE ARTIGO 51 E 56 DA LEI 3.175184

g=

$

OBSE~AG~ES

(1)Vide anexo IX Rs.
01,M,4a, 4b, 4c da
Lei 3.1 75184.
(2)Quando cornpativet
corn aatividade
portdria.

-

LEI N94.06919%ANEX0 I1 QUADRO DE PRESCRIGOES URBANISTICASFOLHA N902
ANEXO NPII
ZONA ESPECIAL PORTUklA
SUBZONA 2 - ATIVIDADES PORTUARIAS
DENSIDADE
LOTE
uses
AREA
FRENTE
COP+
FORME

TOLE-

MINIMA

RAOO

(dl
(m)
250,OO 10,OO
600,OO 20,OO
360,OO 12,OO

CA- 1

CA-2
S2
INS2
1-1
1 -2

S1

MINIMA

250,OO 10,OO
600,OO 20,OO
250,OO 10,OO

-

-

QUADRO DE PRESCRICOES URBANISTICAS
LEI NQ4.069DE 21105192.

INDICESURBAN~STICOS

ED1FICACAO
GABARITO

RECUoS

OCUPACAO CONFORTO FRONTAL
80 %
1,6
(1)
80 %
1,6
(I)
80 %
1,6
(1)
VlDEARTlGO 51 E 56 DALE1 3.175184
50 %
03
(1)
60 %
1 ,O
(1)
50 %
1 ,O
(1)

UTILIZACAO

FI. 02

LATERAL

FUNDO

(2)

(2)
(2)

(2)
(2)

(2)

PILOTIS

MAXIMO

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

OBSERV~~ES

(1)NBo permitido.
(2) NBo obrigatbrio.
W

5

(2)

ESTACIO
NAMENTO

5

2
N

LEI Ne 4.664. DE 31 DE JULHO DE 499S7'.
Disp6e sobre o uso do solo, limites e prescriMes urbanlsticas da
Zona de ProteHo Ambientat ZPA, do campo dunar existent%nos
b a i r n de Pitimbu, Candeldria e Cidade Nova, no municlpio do
Natal.

-

0 PREFEtTO MUNICIPAL DE NATAL,
F a p saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. Is- Denomina-se Zona de ProteHo ambiental - ZPA, as Areas nas quais as
caracteristicas do meio fisiw restringem o uso e ocupaHo do solo, visando a prote@o,
manutenqso e recuperago dos aspectos paisaglsticos, histdrioos, arqueoldgicos e cientlficos.
Art. 2* Tendo como objetivo a preservagio e conservaqio do carnpo dunar, esta Lei
disp6e sobre o uso do solo, limites e prescriqdes urbanfsticas nas areas existentes nos bairros de
Pitimbu, Candeleria e Cidade Nova no Municlpio de Natal.
Art. 3Q- A ZPA de que trata esta Lei estA dividida em 02 (duas) subzonas, a saber:
I Subzona de Conserva@o - SZI ;

-

-

II - Subzona de Uso Restrito - SZ2.
Art. 4.P - Para os efeitos desta Lei, Subzona de Conserva~Zio Sf I,s%oAreas constituidas
de grande potencialidade de recursos naturais e que apresentam condims de fragilidade
ambiental, cornpreendendo os seguintes setores:
t campo dunar com cobertura vegetal nativa fixadora, corresponde area definida pel0
perlmetro formado pelas Avenidas Prudente de Morais, dos Xavantes, Abreu e Lima, Central,
Ruas Sao Geraldo, Sao Bernardo, Bela Vista, Avenida Leste, Ruas Sao Miguel, Sao Germano,
Avenida Norte, seguindo pela falda da duna at4 a interseqao corn o prolongamento da Rua dos
Potiguares, Rua Francisco Martins de Assis; Rua Projetada do Loteamento 51, at4 a Avenida da
Integra~ao- SZ1-A;
II - Area de mrredores interdunares corn presenw de lagoas intemtitentes,
correspondente drea definida pelo perimetro formado pelas Avenidas Prudente de Morais,
Antdine de Saint-Exupbry, Projetada 05 do Loteamento San Vale e Xavantes - SZ1-0.
Parhgrafo Onico
0 s estudos para definir o tip0 de Unidades de Consenra~Soe
elaboragio do Plano de Manejo para os setores de que tratam os incjsos anteriores, sea0
concluidos no prazo de 180 (cent0 e oitenta) dias, a partir da data de publica@o desta Lei.
Art. 5P Subzona de Uso Restrito - SZ2, 4 aquela que se encontra em processo de
ocupaqao, para a qua[ o Municipio estabelece prescrirns urbanfsticas, no sentido de orientar e
minimizar as altera@es no meio ambiente.
5 lQNa Subzona de que trata o caput deste artigo, o lote rninimo adrnitido no
parcelamento4 de 800 m2(oitocentos metros quadrados).
5 2Q SeEo permitidas edificafles em lotes corn dimensees inferiores 8quela exigida no
pahgrafo anterior, desde que o proprietArio cornprove, atrav4s de documento registrado em
cartbrio cumpetente, com data anterior A publica@o desta Lei, ser o proprietdrio do terreno.
Art. Be - Fica estabelecida uma faixa de domlnio de 30 m (trinb metros), a contar do eixo
da Avenida Prudente de Morais no trecho correspondente A SZ2, que terA destina@io exclusiva a
vias secund&rias, ciclovias, paradas de bnibus e areas verdes.
Art. 7P Por ocasiio da apresentaHo de projetos de ocupagio dos lotes na SZ2, o
interessado deverd fornecer para andlise:
I estudos de altimetria; e
II projeto de esgotamento saniMrio e de Bguas pluviais.
Art. 8Q Fica proibida a instalaq30 de quaisquer empreendlmentos que resulte na forma@o
i
de resfduos Ifquidos poluidores ou de quaisquer outros que possam vir a provocar degradaqao
ambiental na Area, segundo parecer do 6rgBo que trata do meio ambiente no Municlpio de Natal.
Art. 98 Fica proibida a circulaqSo de velculos transportadores de carga tbxica em toda
Area da ZPA, como medida preventiva de prote~godo aqiiifero subterrilneo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Art. 10ba A captaHo de dguas subterrgneas em toda a ZPA depende de autorizaflo do
6rgao que trata do meio ambiente nest@Municlpio.
Art. 11 0 uso do solo, gabarito maxim0 permitido, densidade demogdfica e dernais
prescriMes urbanfsticas, inclusive taxa de permeabilidade para a zona de que trata esta Lei, s8o
as constantes do Quadro de Prescri~desUhanisticas, constantes do Anexo Ill.
Art. 12 - 0 Poder Executivo Municipal, ter4 prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
publica~iodesta Lei, para elaborar o Plano Bhsico de Saneamento e Drenagem da SZ2,
constante do Anexo II.
Art. 13 0 s anexos abaixo relacionados, wnstituem parte integrante desta Lei:
I- Macrozoneamento da Cidade - Anexo I;
II Zoneamento da Area Anexo II; e
ill Quadro de Prescrims Urbanfsticas Anexo 111.
Art. 14 Esta Lei entrard em vigor na data de sua publica@o, revogadas as disposifles
em contrdrio.

-

-

-

-

-

PalAcio Fetipe Camariio, em Natal, 31 de julho de 1995
Aldo da Fons6ca Tni3co Filho
PREFEITO

-

ANEXO I MACROZONEAMENTO DA CIDADE*
I

LEGEHDA:

-

10 RIBEIRA
11 PRAIA00 ME10
12 ClDADEALTA
13-P€m&wus
14-AFIEIA P E T A
15-M& LUW
18 ALECRIM
17- WINTM
18- FKIWIESTE
19 gARRO VERMELHO
20-TIROL

2l-LAOOA9EC4
22 - DU(4EPT ROgADO
23-BOM PAsTaR

Y-N.~FT.DEN~&
25- LAOOANWA
28 M A D E S C m

28 - ClOADE ME W E R A N
D-CIDADEFIWA
3D-CANDELARLA
31 - OUARWES
32-PLANALTO
33-mrmeo
M - NE~WUS
36- CAPlM MAClO
38- POMA MEGRA
at-FUrPECA)dARAO

-
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A N E X 0 I I - ZONEAMENTO DA AREA

1

ANEXO Ill

QUADRO DE PRESCRIG~ESURBAN~STICAS

-

LOTE

(m

AREA
800,OO

-

ZONA: ZPA SUBZONA DE US0 RESTRITO 522
DENSIOADE: 75 hablha
EDIFICA@~O

INDICES
URBANIST!COS
OClJPAGAO PERMEABILIZACAO

FRENTE MINIMA'm'

CoEF'C'ENTE
APROVADO

20,OO

030

40%

40%

RECUOS MINIMOS

FRONTAL

LATERAL

FUNDOS

5,OO

130

3,OO

Decreto no 13.500 de 05 de setembro de 1977.
Aprova o Regulamento dos Paques Estaduais
0 Governador do Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuiNes que Ihe
conferem o artigo 64. inciso V.19. incisos Ill. VI e V11 e 20.incisos VI. VII e Vlll da ConstituiHo
Estadual.
DECRETA:
Art.lo. Fica aprovado o Regulamento dos Parques Estaduais, anexo a este Decreto.
Art. 2 O . 0 presente Demto entra em vigor na data de sua publicaflo, revogadas as
disposiMes em contrSlrio.
PalAcio dos Despachos de Lagoa Nova, em Natal,
05 de setembro de 7 999, log0da Repribllca

GARIBALDI ALVES FILHO
REGUIAMENTO DOS PARQUES ESTADUAIS
Art. lo.
0 s Parques Estaduais ficam sujeitos as normas do presente Regulamento.
Art. 2O. 0 s Parques Estaduais slo bens do Estado do Rio Grande do Norte, instituidos
pelo Govemo Estadual e administrados pelo 6 ~ 8 ambiental,
0
executor da politica estadual de
controle e preservaMo do meio arnbiente, e destinados ao uso wmurn do povo, sendo
submetidos condiHo de inalienabitidade e indisponibilidade, no seu todo ou em parte, ficando
vedado qualquer ernpreendimento pdbliw ou privado, bem wmo atividade, que venha a alterar ou
comprometer os objetivos de sua instituigio.
ParAgrafo finico. Para efeito do presente Regulamento, consideram-se Parques Estaduais
as areas definidas por ato do Poder Pdblico, dotadas de atributos excepcionais da nature=, corn
finalidads de protegao integral da flora, cia fauna, do solo, da dgua, de outros recursos e belezas
naturais, mndliando sua utlliza$io com objetivos cientifificos , culturais, educacionais, de lazer e
turismo ecolbgico.
Art. 3O. A criago de Parques Estaduais tern por objetivos principais:

-

I garantir a preservaHo e mnserva@o dos ecossistemas naturais englobados;

II - proteger recursos genhtioos;

-

Ill possibilitar a realiza@o de estudos, pesquisas, trabalhos de interesse cientffico e
monitoramento;
IV pmservar sitios de valor histbrico, arqueotdgico e geornorfolbgico;
V oferecer oondi@es para lam, turismo ecoldgico s realimflo de atividades educativas
e de cunscientiza@o ewldgica.
Pahgrafo bnico. 0 uso e a destinaMo das Areas que constituem os Parques Estaduais
devem respeitar a integridade dos ecossistemas naturais abrangidos.
Art. 4O. A proposta para criaMo de Parques Estaduais deverd ser encaminhada ao
Conselho Estadual do Meio Ambients CONEMA, pelo brgao ambiental do Estado, com base em
estudos que justifiquem a sua criaHo, podendo a area pertencer ao Estado ou n50, desde que
atendam as seguintes exighncias:
I possuir urn ou mais emssistemas naturais, nos quais as espkies vegetais e animais,
os sltios ecolbgiws, geomorfolbgicos e o habitat oferepm interesse especial do ponto de vista
cientifico, cultural, de lazer e turismo ecologico ou em que existam paisagens naturais de grande
valor dnico;
I ter sido objeto de medidas protetoras por parte do Estado, para manter a integridade
dos ecossistemas naturais determinantes da cria@o dos Parques;

-

-

-

-

Ill condicionar a visitaflo pliblica a restrims especificas, rnesrno para prop6sitos
cientlficos, cutturais, educativos de lazer e turismo ecolbgico.
Art. 5O. 0 s Parques Estaduais n8o poderao ter seus limites alterados, alienados ou
suprimidos, mesmo que em parte, salvo em virtude de lei, nos termos do art. 225, 5 lo,
inciso Ill,
da Constitui~BoFederal.
Parhgrafo unieo. Para a c o d a defini@o das divisas dos Parques, com as respectiwas
Areas limitrofes, deverao ser feitos aceiros adequados, intemos e externos, atrav6s de cercas ou
tapumes divisores.
M. 80. No instrumento de cria@o de Parque Estadual, deveeo constar os objetos
bAsioos, o memorial descritivo do perimetro da Area, o nome do drgao ambiental do Estado,
responsdvel pot sua administraMo, bem como o prazo dentro do qua1 serh elaborado o respectivo
Plano de Manejo.
Parslgrafo unico. 0 Estado providenciad, no devido prazo, atravks dos instrumentos
legais cablveis, a regulariza@ofundiaria do Parque Estadual criado.
Art. P. A elaboraHo, implantaHo, avalia@o e revisgo do Plano de Manejo de cada
Paque ficarSlo a cargo do drggo ambiental estadual e deverSio ser submetidas ir aprovaMo do
CONEMA.
lo.
0 6rggo ambiental do Estado deverh criar urna equipe multidisciplinar para
elaborago do respectivo Plano de Manejo.
5 I.0 s Parques Estaduais criados antes da entrada em vigor do present9 Regulamento
deverio ter seus Planos de Manejo elaborados, dentro de pram razohvel, pela equipe
multidisciplinar de que trata o pahgrafo anterior.
5 .'3 0 Plano de Manejo de cada Parque devera ser revisto a cada 05 (cinco) anos,
observadas as condims previstas no plano b8sico.
M. 8O. 0 s Planos de Manejo s l o instrumentos que, utilizando tdcnicas de planejamento
ecolQico, determinam o zoneamento dos Parques Estaduais, caracterizando cada uma de suas
zonas, e propondo o seu desenvolvimento fisico, de acordo corn as suas finalidades.
Art. SO. 0 s Planos de Manejo poderZio conter, mnforme o caso, as seguintes zonas:
1 Zona Intangbel B aquela em que a primitlvidade da natureza petmanece intacta, n8o
se tolerando quaisquer alteraq6es humanas, funcionando como matriz de repovoamento de outras
zonas, onde jB s8o permitidas atividades humanas regulamentadas; dedicando-se a prote60
integml de ecossistemas, aos recursos genbtioos e ao monitoramento ambiental, tendo oomo
objetivo bdsico do manejo a garantia da preservaHo do ambiente natural;
II
Zona Primitha
B aquela onde ocorre minima intervenHo humana, contando
espdcies da flora e da fauna ou fenbmenos naturais de grande valor cientlfico, situando-se entre a
Zona lntangtvel e a Zona de Uso Extensivo: tendo mmo objetivo do manejo a preserva@o do
ambiente natural;
Ill Zona de Uso Extensivo B aquela constitulda em sua maior parte de Areas naturais,
podendo apresentar algurna alteraqio hurnana; caracterizando-se como Zona de Transiqio entre
a Zona Primitiva e a Zona de Uso lntensivo e tendo como objetivo do manejo manuten~godo
ambiente natural corn mlnima interferhncia humana, apesar de oferecer acesso e facilidade ao
pablico para fins educativos s recreativos;
IV Zona de Uso lntensivo B aquela mnstiiuida por Areas naturais ou alteradas pelo
homem, cujo ambiente B mantido o mais pr6ximo possivel do natural, podendo conter: centro de
visitantes, museus, moslmdrios da flora e da fauna, bem como outras facilidades e servipos; tendo
como objetivo do manejo facilitar a recrea@o e a educa~goambiental, em harmonia corn o meio;
V Zona Histbrico-Cultural- 6 aquela onde s8o encontradas rnanifestaMes hist6ri-s e
culturais, ou arqueotdgicas, que seho preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o
publico, servindo A pesquisa, educa@o e ao uso cientifim; tendo como objetivo do manejo
proteger sitios hist6ricos ou arqueolhgicos;
VI Zona de Reeupem~lo B aquela que coMm Areas consideravelmente alteradas
palo homem, sendo considerada Zona Provisbria e, urna vez restaurada, deverd inwrporar-se
novarnente a uma das zonas permanentes, removendo-se as esp6cies ex6ticas introdmidas, de
mod0 que a restaura@o se processe naturalmente; tendo como objetivo do manejo, deter
degradaqio dos recursos naturais ou restaurar e Area;
Vlt Zona de Uso Especial 6 aquela que cont4m Areas necesshrias B administraMo,
manutenHo e servips dos Parques, abrangendo habitafles, escritbrios, oficinas e outros,

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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localkando-se, sempre que possivel, na periferia dos Parques; tendo como objetivo do manejo
minimizar o impact0 da implanta~8odas estruturas e os efeitos da realiza@o de obras no
ambiente natural ou cultural dos Parques;
Vlll Zona de Proteqio Amblental 8 aquela que contern as areas circunvizinhas dos
Paques, pertencentes ao Estado ou n80, a serem definidas previamente nos respectivos Planos
de Manejo e cuja destinaqio fica sujeita & fiscalizaflo do 6rgio ambiental estadual, o qua1
poderh, ahvbs de deb
il era@o
i
do CONEMA, timitar ou proibir:
a) a implantaflo e o funcionamento de industtias potencialmente poluidoras, capazes de
afetar mananciais de dgua, a flora e a fauna dos Parques;
b) a realiza~iiode obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem sensivel altera@o das condifles ecoldgicas locais;
c) o exercicio de atividades capazes de provocar acelerada erosao das terras ou
acentuado assoreamento das cole@es hldricas;
d) o exercfcio de atividades, especialmente o uso de fogo para qualquer fim, que
ameacem extinguir, na area protegida, as espdcies raras.
M. 10. 0 s Parques Estaduais integrafio o Sistema Estadual de Unidades de
Conserva@o - SEUC - devendo dispor de uma estnttura que compreenda administraflo,
pessoal, material e servipos.
Art. I f . 0 s Parques Estaduais deverZo ser dirigidos por profissionais de reconhecida
capacidade tecnic+cientlfica, no que se refere a consewaHo da natureza, pertencentes aos
quadros funcionais do 6rgBa ambiental do Estado, aos quais compete:
I cumprir e fazer cumprir as nonnas aplicdveis a Parques, flora e fauna, oontidas no
Cddigo Florestal, Cbdigo de Pesca, Lei de ProteMo 8 Fauna, neste Regulamento e demais
IegislaNes sobre o assunto, dentro dos limites de sua cornpetencia;
II
comunicar
autoridade cornpetente o descumprimento das normas previstas no
presente Regulamento, quando se tratar de assunto fora do alcance de sua Area de competEncia;
Ill participar da elaboraHo de Plano de Manejo, supervisionando sua implantago;
IV opinar sobre a viabilidade de projetos a serem desenvolvidos dentro dos limites do
Paque, acompanhando e fiscalizando sua execu@io, de mod0 a que se compatibilize corn o
Plano de Manejo;
V cumprir as determinaMes emanadas do &rg%oambiental estadual;
VI administrar o seu pessoal;
VIt apresentar relat6rios, pareceres, presta~besde conks e outras tarefas atinentes A
adrninistraHo do Parque;
Vlll desenvolver ativldades ds educa@o e oonscientiza@o ambiental tanto no Paque
mmo nas regiees vizinhas, conforme os programas estabelecidos;
IX exercer o controle e avalia@o dos sistemas de vigilancia, de comunica@o e de
prevenMo de inc8ndios;
X zelar pela a d q i o das normas tknicas para proteqio e seguranp do p~blicona Area
do Paque;
XI executar tarefas correlatas.
Art. 12. NBo see0 permitidos dentro das Areas dos Paques Estaduais:
I qualquer forma de exploraMo das rlquezas e dos recursos naturais;
II
a oonstruflo de telefkrioos, rodovias, fermvias, barragens, aquedutos, oleodutos,
linhas transmissoras de energia etetrica, torres para antenas de telewmunica~dese transmissao
de sinais de televisio, rhdio e sirnulares, esta@es de tratarnento de esgotos sanitirios ou
industriais e outras obras que possam alterar suas condiNes naturais e n8o sejarn de exclusive
interesse dos Parques;
111 a constnr@o de unidades residenciais e comerciais, exceto aquelas destinadas h
adrninistraMo e funcionamento dos Parques;
IV a coleta de mudas, frutos, sementes, raizes, cascas e folhas;
V o code de drvores, arbustos e retirada de demais formas de vegeta@o;
VI subir, gravar, pintar, escrever ou pendurar redes de domir nas arvores, pedras,
cercas e muros;
VII a perseguiqio, apanha, aprisionamento e abate de exemptares da fauna, e c a p ou
pesca esportiva ou amodoristicas, bem oomo qualquer atividade que venha a afetar a vida animal
em seu meio natural;
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Vlll
o fomecimento da alirnentaHo de qualquer tip0 aos anirnais localizados nos
Parques;
IX
a introduqSo de mp6cie estranha aos ewssistemss protegidos, ou de animal
dom8stic0, domesticado ou amansado, seja ahrigens ou alisnigena;
X o abandon0 de lixo, detritos, dejetos ou outros materiais que maculem a integridade
paisagistica, sanitaria ou cgnica dos Parques;
XI a utilizs@o nociva das Aguas superficiais dou subterrilneas dos Parques, sobretudo
em se tratando de atividade incornpathel w m a unidade de conservaMo;
XI1 a prdtica de qualquer ato que possa provocar indndio, inclusive atraves do uso de
cigarros ou similares;
Xlll a utiliza@o de material publicitdrio sem pr6via autoriza@o da administraMo dos
Parques, ouvido o drg8o ambiental estaduaI;
XIV a coloca@o de placa, aviso, sinal, tapume, holofotes, instnrmentos de som, ou
qualquer forma de comunica@o audiovisual ou de publicidade que nao tenha rela@ direta corn o
Plano de OperaHo dos Parques e que interfira em seus ambientes naturais;
XV o ingresso ou permanencia de visitantes portando armas, materiais ou instrurnentos
destinados a qualquer atividade prejudicial A flora ou A fauna, especialmente corte, c a p e pesca,
inclusive amadoras ou esportivas;
XW o ingress0 ou uso de veiculo, a n i o ser na Zona de Uso Especial e na Zona de Uso
lntensivo, obsewadas as normas de administraHo do Parque;
XVll
o ingresso e permanhncia de qualquer tipo de embarcaqio de propriedade
particular;
XVlll
a realita@o de quaisquer atividades no perlodo noturno, corn exce@o da
administrativa, necessaria B seguranp e integridade dos Parques;
XIX a realiza@o de pesquisas cientiflcas, quando n8o justificadas;
XX
a realiza~bode qualquer atividade cornercial, exceto as previstas no Plano de
Manejo;
XKI permanecer no Parque na qualidade de visitante, fora do hodrio normal de visitaMo,
exceto nos locais destinados a acampamento.
Padgrafo Qnlco.Na Zona de Uso lntensivo sera0 feitas, rotineiramente, podas e coletas
da vegeta~ao,objetivando a limpeza e manuten@o da area.
Art. 13. Nos Parques Estaduais poderao, excepcionalmente, ser autorizadas algumas das
atividades vedadas no attigo anterior, tais wmo:
I sewi~osde aterm, escavaMes, wnten@o de encostas, correfles, adubasao ou
recupera@o de solos nas mnas de Uso lntensivo e de Uso Especial, desde que n8o interfiram,
salvo no minimo possivel, no ambiente natural;
II coleta de espbcies vegetais para fins estritamente cientificos e quando do interesse
dos Parques, obsewadas, em cada caso, as normas pertinentes;
Ill abate, oorte ou plantio de qualquer espdcie de vegetago, sornente nas Zonas de Uso
lntensivo, Uso Especial e Histdrico-Cultural, de acordo corn as diretrizes dos mspectivos Planos
de Manejo;
W arranjos paisaglsticos, nas Zonas de Uso lntensivo e de Uso Especial, usando-se, de
prefe*ncia, espbcies das formagaes naturais dos ecossistemas dos prbprios Parques;
V
coleta ou apanha de esphcie animal, sornente para fins cientificos e quando do
interesse dos Parques, mspeitadas as normas que Ihe sao aplichveis;
VI admisJo e permanencia de animais domksticos ou domesticados, destinados aos
servi~osdos Parques, em caso de necessidade, obsewadas as determinams do respective
Plano de Manejo;
VII a reintroduMo de esphies, ou o repovoamento dos Parques com as mesmas, de
acordo mrn estudos tkcniws-cientifiws, especificos;
VIfl eliminaHo de esphcies estranhas ao ecossistema, desde que comprovada, por
pesquisa cientifica, sua nocividade.
Pahgrafo anloo. A autoriza@o pkvia de que trata o caput deste artigo compete ao 6rgBo
ambientat estadual, sem prejuizo das devidas autorizafles federais cabiveis.
Art. 14. 0 controle da popula@o animal ftcah entregue, em principio, aos fatores naturais
de equilibria, entre os quais se incluem os predadores naturais.
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Padgrafo unico. Em casos especiais, cientificamente indicados, serA permitido o conkole
da populaGo animal, mediante orientado de pesquisadores especializados e sob fiscalizaMo
das adrninistraNes dos Parques.
Art. 15. 0 s wernplares de espkies exdticas da fauna e flora see0 removidos ou
eliminados corn aplicagio de m4todos que minimizem gerturbafles no ecossistema e preservem
o primitivism0 das Areas, sob a responsabilidadede pessoal qualificado.
Pahgrafo unico. Se a esp&cie j i estiier integrada ao ecossistema, nele vivendo como
naturalizada, e se para sua erradicaHo for necessario o emprego de rnhtodos excessivamente
perturbadores do ambiente, permitir-se a sua evoluqgo normal.
Art. 16. 0 mntrole de doenws e pragas somente seh feito apds autoriza@o do drgao
ambiental eskdual, de acordo corn projeto baseado em mnhecimentos tecnicos cienticamente
aceitos e sob a supervisao direta dos administradores do Parques.
Art. 17. As instatams e constru~desnecesdrias A infra-estmtura dos Parques Estaduais
deveeo integrar-se paisagem, e dependdo de prdvia aprovaMo dos projetos pelo drgso
ambiental estadual, obsewadas as diretrizes estabelecidas nos Planos de Manejo.
M. 18. As residencias para uso de senridores e de pessoas que exerFam fun~bes
relacionadas corn os Planos de Manejo deveHo localizar-se, de preferencia, na periferia dos
Parques, afastadas da Zona Intangivel.
Art. 19. As h a s destinadas a acarnpamento, estacionamento, abrigo, restaurante e hotel,
sera0 localizadas, sempre que possivel, fora do perfmetro dos Parques Estaduais ou da Zona de
Uso Intensivo, de acordo corn o Plano de Manejo, adotando as administrafles dos Parques
normas de prote@o e seguranqa do pSrblico e manutenMo de sewi~osregulares de limpeza.
Art. 20. S6 serA permitida a mnstru@o de campo de pouso em Areas de Paques
Estaduais quando for indicada nos Pianos de Manejo, excluido o uso indiscriminado pelo p8blico.
Art. 21. 0 lixo, detritos ou dejetos originarios das atividades desenvolvidas no interior dos
Parques Estaduais deverio ser tratados e retirados para fora de seus lirnites.
Padgrafo Onico. Na oportunidade da adoqSo das medidas previstas neste artigo serSio
empregadas thcnicas adequadas de tratamento que tome esses despejos indcuos para o
ambiente, seus habitantes e sua fauna,
Art. 22. SeHo definidos nos Planos de Manejo 0s locais em que see0 instalados os
Centros de Visitantes para a recepqSo, orientaHo, e motivaHo do poblico, nos quais podern
constar museus, mostruArios, salas para exposi@o, palestras e outras atividades educativas,
destinadas A dernonstraHo do valor e importiincia dos recursos natumis, propiciando melhor
apreciaqSo da flora e fauna existentes nos Parques Estaduais.
5 lo.
Para as htividades desenvolvidas ao ar livre, os Parques Estaduais dispoeo de
trilhas, caminhos, percursos, mirantes e anfiteatros, de amrdo corn os Planos de Manejo, de
forma a nZio pertuhar o ambiente natural, nem desvirtuar as suas finatidades pr6prias.
5 P.A mrnercializa@o de artefatos e objetos adequados As finalidades dos Parques
Estaduais podera ser perrnitida, desde que devidamente autorizada pel0 brgio ambiental
estadual.
Art. 23. As administraes dos Parques Estaduais, quando de interesse das mesmas e de
aoordo corn os Planos de Manejo, podefio permitir, desds que autorizada pelo 6rgao ambiental
estadual:
1 atividades religiosas, reunides civicas ou de associaqBes e outros eventos, desde que
se relacionem com os objetivos dos Parques e n8o prejudiquern o seu patrimdnio natural;
II atividades de pesquisas e estudos dos ecossistemas, para desenvolvimento cientifico
ou resoluHo de davidas bioldgicas a respeito de e s m i e s rams enwntradas fora da area
protegida.
5 lo.
As pessoas ou entidades interessadas em realizar pesquisas elou estudos nos
ecossistemas dos Parques deveEo encaminhar os Planos de Pesquisa As administra~besdos
Parques, corn inforrnafles sobre a natureza, os objetivos, as formas e prazos de exew@o, e as
pretences ds uso ou coleta de material.
8 2'. 0s Planos ds Pesquisa somente sea0 iniciados a g b sua aprovaMo pslas
administraws dos Parques e assinatura de Tenno de Cornpromisso pr6prio.
5 3O. Durante a pesquisa, qualquer coleta de exemplar da fauna ou da flora somente
poded ser feita sob a fiscaliza@o direta de thnicos pertencentes As adminishfles dos Paques.
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5 4O. Findo o prazo estipulado nos Planos de Pesquisa, concluidos ou n i o os trabalhos, os
pesquisadores enviarSlo as administraqdes dos Paques relatdrios contendo a descri@o dos
trabalhos feitos e o seu resultado, que ficaGo arquivados nos Parques, para consultas.
5 5D. Caso os trabalhos n8o terminem no prazo fixado nos Planos de Pesquisa, caber4 As
administrafles dos Parques decidir sobre a concessZio ou n8o de novo prazo para o tbrrnino.
5 P. 0 s materiais adquirldos pelas administrams dos Parques para os trabalhos de
pesquisa sera0 incorporados aos bens materiais do Parques.
Art. 24. 0 horario normal de trabalho nos Parques Estaduais sera fixado pelo 65go
ambiental estadual.
Art. 25. A entrada e permanencia em Parques Estaduais, nas Zonas Permitidas, depende
de pagamento de ingresso, cujo prego serA fixado pelo dggo ambiental estadual.
5 1'. Ficarn isentos do pagamento de ingresso, autoridades gowenamentais, visitantes
oficiais credenciados e estudantes de escolas pljblicas.
5 2'. 0 acasso do p6blico As Zonas dos Parques Estaduais, exmto Zona Intangivel, ser6
regulamentado pelo drgao ambiental estadual, ouvida as respecthas adminisEraNes.
M. 26. A vigilancia e fiscalizado dos Parques Estaduais poderao ser feitas por goliciais
militares, desde que devidamente treinados para este fim e credenciados para prAtica dos atos
iniciais necessdrios A aplica@io
das penalidades, nos casos de infra@o aos dispositivos deste
Regulamento.
M. 27. As infra~6es as disposiNes do presente Regulamento, sujeitaao seus
transgressores As penalidades estabelecidas no art. 11, da Lei Complementar no 140, de 28 de
janeiro de 1996, com as altera@es feitas pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de
1996, obsewadas, ainda, as disposiNes previstas nos arts. 33 da Lei Federal no 4.771, de 15 de
setembro de 1965: 26 da Lei Federal no 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e 53 do Decreto Lei no
221, de 28 de fevereiro de 1967, sem prejulzo dernais san-s
cablveis.
5 lo.
As penas de rnulta serio imposta infrator pela adrninistraHo dos Parques Estaduais,
corn base nos valores previstos no art. f 1, inciso I, da Lei Complementar no 140, de 26 de janeiro
de 1996, corn alteraws introduzidas pela Lei Comptementar no 148, de 26 de dezembro de 1996.
§ 2O. As penalidades a que se refere este artlgo p o d e ~ o
ter sua gradaMo aumentada, de
acordo corn o previsto no art. 12 da Lei Complementar no140, de 26 de janeiro de 1996, alterada
pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de 1996.
5 3'. 0 s procedimentos a serem adotados na aplica@o das penalidades e no recolhimento
das multas sio os mesmos praticados atualmente pelo drgio ambiental do Estado.
Art. 28. Cada Parque ter6 o sau prdprio Regularnento Interno, obedecidas as normas
baixadas no presente Regulamento.
Art. 29.0 presente Regulamento aplica-se aos processes de limnciamento em tramita$io
no 6rgao ambiental estadual que digam respeito a areas abrangidas pelos Paques Estaduais.
Art. 30. 0 s casos omissos neste Regulamento seF%o resolvidos pelo 6rgBo ambiental
estadual, owida as administrafles dos Parques Estaduais.

DECRETO No7.237, de 22 de novembro de 1977
Declara de utilidade pdblica, para fins de desapropria@o, bens
situados na area das dunas, adjacente so Oceano Atlintico, no
municipio de Natal.
Governador do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuiq6es que Ihe
conferem o artigo 41, inciso IV, da ConstituiHo Estadual, e os artigos Z0 e So, allneas "i" e "I", do
Decreto Lei No3.365, de 21 de junho de 1941.
Considerando que estudos geolhgiws e geomorfol5gicos, promovidos pelo Governo
Estadual, demonstraram a nscessidade de imediata preservaHo da drea constitulda de dunas,
adjacentes ao Oceano Atlgntico, no Municipio de Natal, entre a Praia do Pinto, Praia de Ponta
Negra, porque a ocupa@o e o uso do respective solo, de mod0 n8o controlado, por3o em risco o
equilibria ecol6gico da regiZio, ocasionando a migra@o das dunas e o cornprometimento dos
leng6is de dgua subterenea.
Considerando que essa finalidade somente pode ser alcanpda de forma eficaz, corn a
incorporaHo de toda essa Area ao pattimbnio pdblico, seguida da irnplantaMo de uma infraestrutura viAria e urbanlstica mndizente corn as suas caracteristicas e capaz de assegurar a
conservaMo do conjunto paisaglsticu, que represents,
DECRETA:

Art. lo.
Ficam declarados de utilidade poblica, para fins de desapropria@o, os terrenos,
acesdes e benfeitorias de propriedade de pessoas de direito privado, situados na Area
constituidas de dunas, adjacente ao Oceano AtlBntico, Municipio de Natal, entre a Praia do Pinto,
no seu limite Norte e a Praia de Ponta Negra, no seu limite Sul, medindo, aproxirnadamente
1.350,00 (hum mil, trezentos e cinqiienta) hectares e m m as caracteristicas constantes de planta,
na escala de 1:20.000 (hum para vinte mil), elaborada pel0 "Escritdrio de Aquitetura Luiz Forte
Mettone que faz parte integrante do presente Decreto.
A R 2O. Na area a que se refere o artigo lo
organizado pelo Govemo Estadual, o "Paraue
gas Dunas", aue fica desde loao criado. corn a finalidade de ~resewar-!hea tow~smae a
resmctiva veaetacao, razso do seu valor paisagistico e da fun@o que desempenha as duas na
formaeo dos len*is de dgua subteMnea, bem como de disciplinar a ocupaMo do solo atraves
da impIanta@o de uma adequada infra- estnrtura vidria e urbanistica de acordo corn os estudos
tbcnicos promovidos pelo Poder Executivo.
Pardgrafo hico. Para os fins deste artigo, o Poder Executivo solicitad aos Governos da
UniSo e do Municlpio de Natal a cessao das dreas do dominio pQblico federal e municipal
compreendidas nos limites indicados no artigo lo.
Art. 2.Fica a Procuradoria Geral do Estado autorizada a manter, como representante do
Govemo do Estado, entendimentos corn autoridades e 6rgBos federais e municipais e terceiros
em geral, corn Iegltimo interesse na Area a que se refere o artigo lo,
para a celebraMo de
conv&nios, contratos ou outros ajustes amigdveis destinados transfer6ncia da mesma area para
o domlnio do Estado.
Pardgrafo dnico: Fica ainda a mesma Procuradoria autorizada a promover as medidas
judiciais que se fizerem necessdrias A execuqZio do presente Decreto, na forma da IegislaMo
federal em vi or.
At-t.4*. declarada a urgencia da present8 dssapropria@o, para efeito de imissio provisbria
do Estado na posse da area desapropriada, observando o disposto na legisla~iofederal aplidvel.

P

Art. 5O. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicagio, revogadas as
disposiq-bs em contrSlrio.

Paldcio Potengi, em Natal, 22 de novembro de 1977, 89O da ReplSbIica.

TARClSlO MAlA
Marcos Cesar Fomiga Ramos
Moacyr Torres Duarte
Danilo de Gad& Negdcio
Carlos Leite de Sales

DECRETO No7.538, DE 19 DE JANEIRO DE 1979
Aprova o Regulamento do Parque das Dunas.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando da atribuiMo que
Ihe wnfere o artigo 41, incisos IV e VI, da Constitui@o Estadual,
DECRETA:
Art. lo.
Fica aprovado o Regulamento do Parque das Dunas, anexo ao presente Decreto.
Art. 2O. 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publicaeo, revogadas as
disposifles em conMria.

Paldcio Potengi, em Natal, 19 de janeiro de 1979, 90° da Repdblica.
TARClSlO MAlA
Carlos Leite Sales
REGUIAMENTO DO PARQUE DAS DUNAS

(Decreto no7.538, de I 9 de janeiro de 1979)

C A P ~ U L QI
Da Constitui@o e dos Objetivos
Art. 19 0 Parque das Dunas, criado pelo artigo 2 O do Decreto no 7.237, de 22 de
novembro de 1977, situa-se na Area compreendida entre os paralelos de 5O e 48' e 5O e 53' e os
meridianos de 3 5 O e 12'w, no munictpio de Natal, e tern o objetivo de:
I. Proteger os sistemas geol6gicos e geornorfolbgicos das dunas.
II. Conter a ocupaMo desordenada e predatdria da Area.
Ill. lmpedir o crascimento desordenado do nQcleourbano de Mae Luiza e, ao mesmo
tempo, promover a melhoria de suas mndi@es de urbanizaMo.
IV. Obter o aproveitamento dtimo do potential turlstico de lazer da faixa litorilnea.
V. Promover a intertigagio entre as praias de Areia Preta e Ponta Negra.
5 lo.
A Area prevista neste artigo B a descrita em mapa referencial constante de desenho
denominado Planta de SituaMo, integrante do presente Decreto (Anexo Folha 1).
5 2 O . 0 s desenhos denominados Anexos Folhas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, inclusive, s8o
igualmente para integrante do presente Decreto.
Art. 2O. Para efeito deste Decreto, o Paque das Dunas constitui de:
I. Area de PreservaMo (Desenhos no01,03,04,05,06 e 07).
II. Areas e locais de lnteresse Turistico, representadas por Unidades Turlsticas
(Desenhos 01,03,04,05 e 06).
Ill. Zona Especial de Uso Controlado (Desenhos no01 e 07).
IV. Via Costeira (Desenho no 02).
Parigrafo Clnico. A Area do Parque das Dunas, discriminada dos incisos 1, II e 111 deste
artigo, subdivide-se em zonas de uso do solo, de acordo corn as tabelas constantes dos Anexos I
a XII.

Art. 3O. Consideram-se Areas de preservaMo as formams de Dunas e as Areas
mmpreendidas entre as Unidades Turlsticas definidas no artigo 5 O , de wnformidade corn os
desenhos citados nos 5 5 lo
e 2 O do artigo lo.

Art. 4O. Mas Areas de preservaMo deve ser wnservada a vegeta@o natural e irnplantada
cobertura vegetal nas dunas desprovidas de vegetago, nSo sendo permitidos o desmatamento e
quaisquer usos, exceto nos entomos de arnbientaMo e prote@o definidos nos pardgrafos
seguintes.
Q to.Entomo de AmbientaqAo 4 o espaw ffsico necesdrio A harminira@io das Areas e
locais de interesse turisttco corn a passagem em que se situar.
5 2O. Entorno de ProteMo B o espaw fisico necesserio ao acesso do pdblico aos locais de
interesse turistico e a sua conserva@o e manutengo.

CAPCTULO
III
Oas h a s e Locais de lnteresse Turistico
Art. So. As Areas e Locais de Interesse Turistico, ddnidos wrno Unidades Turisticas
localinados de conformidade corn os desenhos citados no inciso II do artigo 2 O , park integrante
deste Decreto, s%odestinados A implantaMo de:
I.
Unidades furisticas.
11.
Unidades residenciais e cornpiementares ao desenvolvimento da atividade turtstica.
Ill. Equipamentos e senriqos cornplernentares.
IV. Centro de Conven@es e Residencia Oficial do Governador do Estado.
V. Camping, clubes, hot& e wlBnia de f4rias.
VI. Mirantes ds equiparnentos e infra-estmtura turistica ou de conserva&o s
manuten~Boambientais.
VI I. Unidades de saQde, recreaqio, educaMo, cultura, mrnkrcio, serviqos rnanuais,
padarias e confeitarias, transportes e cornunicafles e for- de seguranp.
VIII. Outros servipos p6blicos necessaries e demais usos definidos neste Decreto.

CAP~TULOIV
Da Zona Especial de Uso Controlado
Art. 6O. Zona Especial ds Uso Controlado (ZEC) B a area espacial de RecuperaHo
Urbanistica delimitada no Plano do Parque das Dunas como NQdeo de Mae tuiza, conforme
Desenho no 7, e na qua1sio permitidos os seguintes usos:
I.
ResidBncias.
II.
Esoolas, instituifles culturais e de recrea~io.
Ill.
Parques e jardins.
IV.
Combrcio bdsico.
V.
Farmdcia, unidades sanitArias, pronto socorm.
VI .
Servips profissionais bhsicos.
VII.
Oficinas de artesanato.
VIII. Servips prjblims.
Art. P.A partir da data da vigencia do presents Decreto, B proibido criar novos usos no
ndcleo Mae Lulza, bem como nele fazer edificaqbes, reformas corn ampliaMo de Areas e
modificagies de qualquer natureza em desmnformidade corn o estabelecido nas tabelas
constantes dos Anexos XI e XIl.
5 lo.
Das limits-s d e s k artigo excetuam-se as edificaNes previstas no Plano do Parque
das Dunas, que promove a melhoria das condi~aesdo ndcleo.
5 P.As modificagies e reformas dependem de aprovaHo prbvia da Secretaria de
Planejamento do Estado e da Prefeitura Municipal, mediante andlise do respective projeb e
obedecidas, no que couber, as posturas e diretrizes do Plano Diretor de Natal.
CAP~TULOv

Da Via Costelra
Art. 8 O . A Via Costeira, integrante do Plano do Parque das Dunas, na forrna do Desenho
Folha 2, deve ser usada somente como via de liga@o entre Areas de interesse turistico, sendo
proibido qualquer uso, transitorio ou definitive, nos trechos que atravessarn &reas de prote@o.

Art. go.0 s 6rgBos e entidades de Administraeo Estadual Direta s Indireta s8o obrigados a
mmpatibilizar seus planos, programas e projetos corn as diretrires fixadas no presente Decreto,
segundo a orienta@o da Secretaria do Planejamento.
Art. 10. A execuMo do presente Decreto, nas mat4rias que intefiram corn a cornpetencia
do Municipio de Natal, depende de convQniodo Estado corn a respectiva Prefeitura, a fim de que
esta Ihe delegue poderes necess8rios.
Art. 11. A guarda e a fiscalizaMo do Parque das Dunas e da Via Costeira s8o exercidas
por Comando de Policiamento de Area da Policia Militar, a ser criado na forma do artigo 2 O da Lei
Complementar no 14, de 03 de dezembro de 1976.
Art. 12. 0 s infratores das normas do presente Decreto ficam sujeitos As penalidades
previstas em lei.

CAP~TULOVI t
Disposiq6es Transithias e Finais
Art. 13. 0 s usos existentes, A data da vigsncia deste Decreto, na area indicada em seu
artigo lo,
que sejam wnsiderados em desacordo corn o Plano do Parque das Dunas, podem ser
tolerados, a juko da Secmtaria de Planejamento e do brggo competente da Prefeitura de Natal,
desde que n8o afetem a qualidade do meio-ambiente, vedadas, por4m, ampliaMes e
intensificaws.
Art. 14. 0 disposto neste Decreto nil0 prejudica a desapropria@o decorrente do Decreto
no 7.237, de 22 de novembro de 1977, do Poder Executivo Estadual, publicado no "DiBrio Oficial"
de 23 de novembro de 1977.

DECRETO No10.388, de 07 de junho de 1989
Aprova o Plano de Manejo do Parque Estadual das Dunas do Natal,
O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, usando da atribuiHo que the confere
o artigo 41, inciso V, da ConstituiMo Estadual,

Art. lo.
Fica aprovado o PLANO DE MANEJO do PARQUE ESTAOUAL DAS DUNAS DE
NATAL, instituido pel0 Decreto No 7.237, de 22 de novembro de 1977, constante do anexo que a
este acornpanha.
Art. 2O. A unidade de conserva@o ambientat de que trata o artigo anterior serd
administrada pela Rionorte Roteleira SIA - NORTEL.
8 lo.
A NORTEL promover4 a revisao periddica do Plano de Manejo, em intervalos n8o
superiores a cinco anos, obedecendo, no entanto, ao estabelecimento no plano bAsim, e ouvido
sempre o 6rgio superior do sistema Estadual de Controle e PreservaHo do Meio Ambiente.
S 20. A NORTEL adotard as providdncias legais e estatutirias necessArias ao cumprimento
das disposiws oontidas neste Decreto.
Art. 3O. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposi~6es

em contrArio.

PalAcio Potengi, em Natal, 07 de junho de 7989, l 0 l 0da Reptjblica.
GERALD0 J O S ~
DE MELO
Nathanias Ribeiro von Sohsten Jdnior
Benivatdo Atves de Azevedo
PLANO DE MANWO DO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS DO NATAL.
1.0 MANWO E DESEMVOLVIMENTO:
1.I- OBJETIVO GERAL:
1.1.1
Presewar o ecossistema natural das dunas, de forrna a assegurar as
condifles ecolbgicas locais e o bern-estar e seguranp de populaqio;
1.1.2
Especificos: Conservar a flora e fauna locais, de forma a impedir a sua
desttuiHo, bem como irnplantar as esphcies ainda existentes; Proparcionar ao pdblico, atividades
interpretativas atraves das trilhas guiadas e auto-guiadas s do Csntro de Visitantes; Oesenvolver
atividades recreativas, tais como dreas de piquenique, descanso, paque infantil, e trilha para
'Cooper"; Prornover pesquisas cientlficas sobre os recursos naturais do Parque; Proteger os
aquiferos existentes pela manutenMo da cobertura vegetal.
1.2 ZONEAMENTO: Corn o objetivo de alocar os programas de manejo para Areas
definidas, o "Parque Estadual das Dunas do Natal", foi divididos em cinco zonas distintas. A
defini@o s os objetivos gerais das wnas de manejo, foram slaborados de acordo corn o 'Manual
de Planejamento de Parques Nacionaiss(FAO, 1976). Este zoneamento segue descrito:
1.2.1 Zona Primitiva: Definiqio: Areas naturais onde a intetvenflo do hornem
tenha sido pequena ou mlnima. Pode conter ecossisternas Cnicos e esp&cies da flora e fauna ou
fenbmenos naturais de grande valor cientifico.
-0bjetivos Geral: Preservar os mcursos naturais do Parque, sendo permitido o uso
cientifico autoriado e a educa@o ambiental.
-Descri@o: Consiste numa faixa linear, acompanhando o sentido longitudinal (nortesul) do Parque, sendo interrompida pela Zona de Uso Extensive e Zona de RecuperaHo. Sua
cobertura vegetal predominante B a mata atlintica.
-Nomas: NSo serd permitido o uso pablico, sendo a drea restrita apenas as
atividades cientlficas e educativas; 0s estudos e pesquisas cientlficas d e v e ~ oser conduzidas
corn pdvia autorizaHo da adrninistraflo do Parque, de forma a ngo alterar o ecossistema natural;
0 s recursos naturais da Zona, sea0 protegidos atrav4s da fiscaliza@o dos guarda-parques.
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12.2 Zona de Uso Extensivo:
-DefiniqSo: Esta zona 8 constitulda em sua maior parte por h a s naturais, podendo
apresentar alguma alteraHo hurnana.
-0bjetivo Gsral: Manter o ambiente natural corn o minimo de impacto humano,
embra facilitando o acesso ao pllblico para fins interpretativos e educacionais.
-Descri@o: Esta zona, owpando a Area mais extensa do Parque, circunda toda a
Zona Primitiva e tem como limites a norte, sul e leste a ZOna de RecuperaMo.
-Normas: 0 uso publico sera permitido de forrna controlada, corn urn baixo nivel de
intensidade; Poderao ser realizados melhorarnentos das wndifles das trilhas interpretativas sem
que introduzam elementos de impacto A paisagem local; Permitir-se-A uma sinalizaHo minima de
orienta@o nas trilhas; A sinalizaqiio interpretativa e de orientaMo, deverA obedecer aos projetos
14 e 15 da Implementa@o. As atividades administrativas nesta Zona se limitaao A fiscalba@o e

A manuten@o.
7 2.3 - Zona de Uso Intensive:
-Defini@o: Zona constitutda por areas naturais ou alteradas pelo Romem. 0 ambiente
6 mantido o mais natural possivel, corn recursos que possarn servir a atividade recreativas,
relativamente concentradas, corn facilidades de tdnsito e de assist&nciaao pClblico.
-0bjetivos Gerais: Facilitar a educaMo ambiental e recrea@o intensiva, de maneira
integrada corn a paisagem, evitando impactos negatives no ambiente; Proporcionar interpretaHo
e educaMo ambiental, atraves de atividades no Centro de Visitantes.
-Descri@o: Tendo como limites a Zona de Uso Especial e Zona de Uso Extensivo,
essa Area ds aproximadamente 8,11 ha, concentra as atividades de uso pdblico e as futuras
instalapdes do Centro de Visitantes.
-Normas: A visita$io pdbllca serA incentivada e o uso de velculos perrnitidos durante
toda a semana, exceto nos sabados e domingos, quando deverA ser feito urn wntrole, devido a
intensidade do Ruxo de visitantes; Serio desenvoividas atividades interpretativas e educacionais
com o sentido de facilitar a apreciago e wmpreensBo do Paque pel0 pdblico; As atividades
recreativas n8o devem conflitar corn as metas de prote@o dos recursos do Parque; As
construpaes e equipamentos a serem instalados na area, deveao estar em harmonia corn o meio
ambiente natural; 0 centro de Visitantes serd Iocalizado nesta Zona; 0 lixo vegetal desta Zona,
dever4 ser recolhido para aproveitamento como adubo orgsnioo.
1.2.4 - Zona de Recupera~Zio
-Defini@o: aquela que contem Areas alteradas pel0 homem.Zona providria, que
uma vez restaurada, deverG se inoorporar ern urna das categorias permansntes.
-0bjetivo Geral: Restaurar a area ao mais natural possfvel, procurando deter a
degradaMo dos recursos naturais.
-Descri~ao:Formada em sua maior parte por clareiras existentes na periferia leste e
no interior do Parque, esta mna tambbm abrange as Areas degradadas do Capim Macio e o
trecho que lirnita o Parque corn o bairn de Mge Luiza.
-Nomas: NBo ser4 permitida a visitaHo nesta area; As espdcies exdticas vegetais
deveao ser etiminadas, sendo permitida a reintroduHo de elementos da flora e cia fauna nativas.
1.2S - Zona de Uso Especial:
-Defini@o: Pertencem a essa Zona as Areas necessdrias a essa administraMo e
manuten@o do Paque. Essas Areas serio definidas de forma a n i o conflitarem corn a paisagem
local.
-0bjetivo Geral: Minimizar o impacto da implantaHo das estruturas e de efeitos da
obra no ambiente natural do Parque.
-Descri@o: Esta Zona 4 constitulda petas Areas da administraqao do Parque, o Horto
Experimental, a Granja do Carioca e o Posto de Fiscaliza@o.
-Normas: As construms e outras atividades nesta Zona,deverSo causar o minimo
impacto possivel sobre os ecossisternas, e harrnonizar-se cum o meio ambiente natural; 0 s
esgotos deverao m b e r tratarnento, de forma a nio wntaminar o lenpl fredtico; 0 acesso a
essa Zona sd sea permitido a funcionarios do Parque; Estas Areas deveao ser sinatizadas
quanto a proibi@io de acesso ao poblico.

-

12.6 Zona de Uso Conflitante
-DefiniqSo: aquela que apresenta atividades e estruturas ngo relacionadas corn o
Parque e incompatlveis corn os objetivos de uma unidade de conservaMo.
-0bjetivo Geral: Minimizar as oonsequ&ncias do impacto causado no meio ambiente,
pela presenw das atividades e estrutura existentes no Parque.
-Descri@o: Constituldas de areas n3o oontiguas, esta Zona abriga urn restaurante,
uma lanchonete, torres de emissoras de televisao , EMBRATEL, TELERN, TV Universitdria e
pontos de capta@o da CAERN.
-Norma: A manuteneo e recuperaHo dessas areas ser4 de responsabilidade dos
respectivos proprietArios, corn o devido controle pela AdministraMo do Parque. - 0 a-so
a essa
Zona serA assegurado aos usuArios e pessoal de serviw do restaumnte e lanchonete e, nos
demais, apenas aos funcionArios das instataj4 existentes.
1.3 CAPACIDADE DE CARGA: Este conceito subjetivo refere-se capacidade de
carga recreational de uma determinada area, sendo definido como 'a quantidade de uso que
pode ser mantida em uso especlfico, em area desenvolvida a urn oerto nivel, sem causar prejuko
nem ao arnbiente, nem a experidncia dos visitntes". (Lime e Stankey, 1971). Como n8o se disp6e
de informagies detalhadas sobre o impacto causado pelas atividades e uso pClblico no
ecossistema do Parque, nZio foi possivel determinar um limite preciso quanto ao uso das
diferentes zonas. Tcdavia, tendo em vista que a Area se constitui basicarnente de dunas Mgeis,
que nso comportam urn uso intensive, recomenda-se que a wpacidade de carga para a Brea seja
baixa. 0 Centro de Visitantes n i o deve& awmodar mais de 40 pessoas. Da mesma forma, o
Centro de Pesquisas comportara apenas 10 pessoas, entre pesquisadores, estudantes e tecnicos.
As trilhas de interpretaMo tea0 capacidades para grupo de 15 pessoas.

2.0

- PROGRAMAS DE MANEJO:

2.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL :

-0bjetivos: Promwer pesquisas visando o conhecimento dos recursos naturais e
culturais do Paque; Recuperar as Areas alteradas peto homem, restaurando o equillbrio natural;
Acompanhar o desenvolvimento e evolu@o dos recursos naturais existentes e dos emssistemas
das Areas n%oalteradas.
-Atividades: Desenvolver programas de pesquisa de interesse para o manejo dos
recursos do Parque; Realizar estudos visando a recuperaqZio das Areas degradadas, a eliminap%o
de espkcies exbticas vegetais e a reintrodugio de espkcies da fauna que ocorriam originalmente
na area; Desenvolver estudos comparatives para ob#rva@o da evolu~goe recuperaflo dos
ecossistemas existentes no Parque.
-NORMAS: Todas as pesquisas a serem realizadas no Parque deverao ser
precedidas de urn plano de trabalho, devidamente, devidamente analisado e aprovado pela
administw@o; Contactar instituifles cientiicas, no sentido de desenvolver programas
cooperatives, para a realiza~iodm estudos propostos.
-0bjetivos: ~roporcionaraos visitantes do Parque a oportunidade de wnhecer e
apreciar os recursos naturais e culturnis da Area, levand& urna rnaior conscientiza@io
com
reia@o ao rneio ambiente, de que sua experigncia seja positiva e gratificante.
-Atividades: Elaborar os Projetos Arqultet6nicos, oonstruir o Centro de Visitantes e
uma unidade para mostra de espkcies nativas das dunas; Montar o programa interpretativo para
as trilhas guiadas e auto-guiadas e para a area Bosque dos Namorados; Estabelecer o programa
interpretativo e educative do Centro de Visitantes e construir painel interpretativo; Elaborar
folhetos corn orientaMo gerat sobre o Parque; Definir e confernionat a sinaIizaMo interpretativa
para o Parque; Elaborar o projeto arquitetbniw e construir os rnirantes Bamira dOAgua e Bamira
Roxa.
-Normas: 0 Centro de Visitantes sera localizado na Area de DesenvoIvimento
Bosque d m Narnorados. 0 programa deved constar ds reoeg@o, biblioteca, sanitArios, auditdrio
e sala de exposip8o. Esta constru@o deved harrnonizar-se com a paisagem local, ter capacidade
maxima para 40 pessoas e ser implantada conforme o projeto 01 da implementa@o; A unidade
para mostra de espkies natiias das dunas, deved set implantada entre o Centro de Visitantes e
a Administrag0 do Parque, de awrdo corn o projeto 17 da Irnplementaqio; O programa

interpretative das trilhas e da Area Bosque dos Namorados, deved ser feito atraves de
sinalizaqSlo atraves de sinaliza@o interpretativa da flora e fauna do Parque (Projeto 14 da
Irnplemenia@o) e folhetos corn informaNes especificas sobre as trilhas; 0s equipamentos d~
apoios as trilhas deverao constar de lixeiras s bancos rasticos (Projeto 2 s 3 da ImplementaqAo). 0 s programas interpretativos e educativos a serem desenvolvidos no Centro de Visitantes
deveriio mntar corn os seguintes temas: Maquete da drea do Parque; Exposi@eslFlom
amostra das espdcies representativas das dunas em forma de exsicatas, xiloteca, amostras de
sementes, fotos corn textos, folhetos, paineis, etc.; Exposi@eslFauna painhis corn fotos e
textos, insetdrio, folhetos, animais representatives (taxidermizados); Exposi~6eslEoologiapain4is corn fotos e textos, e folhetos, amosbs de solo, etc.; Arquivo de slides sobre o Parque;
Montagem de Biblioteca. 0 painel informative, localizado prdximo a guarita poMo de entrada,
deved oontec Nome do Parque, 6rgZios vinculados ao mesmo, Areas em hectares, data de
cria@o e mapas mostrando as Areas de uso p ~ b l i wEste
.
Painel deveh ser executado conforme
projeto 04 da Implementaflo. - 0 folheto de orientaHo geral do Parque deverd ser adquirido no
porno ds entrada, Centro de Visitantes e Restaurante, dsvendo oonter: Mapas mostrando
localiza@o, acessos principais e &reasde uso poblico, definifio de Parque Estadual, resumo dos
aspectos naturais e regulamentos internos, fotografias e serviqo oferecido pel0 Parque; 0 s
mirantes Barreira dD Agua e Barreira Roxa ser3o implantados no final das triIhas interpretativas
Barreira dO Agua e Barreira Roxa, devendo ser mnstruldos conforme projeto 05 da
Implementa~lo.
2.2.2 Sub-programa de Lazer:
-0bjetivos: Proporcionar ao pdblico, atividades de lazer, de acordo corn as
potencialidades do Parque, orientando-o para que desenvolva uma experiencia positiva.
-Atividades: Definir Areas para piquenique, Estabelecer o organizar trilhas para
prdtica de "Coopef; Definir h a s para descanso.
-Normas: As Areas de piquenique serio instaladas na Area de Desenvolvimento
Bosque dos Namorados (Fig. 01). 0 s equipamentos para essa atividade (mesa, banws e lixeiras)
deveriio ser executados conforme projeto 06 e 02 da Implementagio; 0 paque infantil situado na
drea de desenvolvimento Bosques dos Namorados (fig.01), devera ser planejado e constmido de
acordo corn o projeto 07 da lmplementa@o;A trilha para a prAtica de "Cooper", localizada na Area
de desenvolvimento Bosque dos Namorados (fig. 011, deverd ser sinalizada e quilometrada em
todo o seu percurso e dispor de equipamentos para ginhtica. A execu@o dessa atividade deved
obedeer norrnas e especificafles do projeto 08 da Irnplementa@o; Na Area de Desenvolvimento
Bosque dos Namorados see0 instalados bancos para descanso e lixeiras (fig. 01). Essgs banws
deve~o
ser executados conforme o projeto 09 da ImplementaqAo.
2.2.3 - Sub-programa de Relafles Pdblicas:
-0bjetivo: Levar ao conhecimento do pdlblico a cria@o dessa Unidade de
Conservaflo, seus objetivos, recursos, programas e beneficios.
-Atividades: Elaborar 'posters", folhetos, programas Audio-visual, filmes para
divulgaHo do Parque; Preparar material para 'souvenif; Promover a divuigaeo do Parque
atraves dos meios de comunicar$o.
-Normas: 0s "postersn, fothetos, programas ds audio-visual e filmes, deve&o ser
deftnidos no "Plano do programa de Uso PClblico"; 0s programas de Audio-visual s6 poderZio ser
retirados para emprkstimos A instituifles de ensino e outras organiza@es, corn a devida
autorizaMo do chefe de programa do Parque; 0 material para usouveniefdeverd ser indicado no
'Plano do Programa de Uso Pliblico"; A divulga~bodo Parque junto As empresas e agQnciasde
turismo, televis80, jornais e revistas, deveb ser feita pela administra@o do Parque: OBS: I*)
Tdas as atividades referentes a este programa, serZio detalhadas no Plano do Programa de Uso
Plrblico'.
2.3 PROGRAMA DE ADMINISTRAGAO:
-0bjetivos: Dotar o Paque de Pessoal, equipamentos instalafles para cumprir o
Plano de Manejo; Proteger e manter os recursos naturais e instalaqbs do Parque, zelandopela
sua integridade; Proporcionar seguranw ao pdblico.
"Atividades: Estabelemr urn sistema de circulagBo no Paque; InstalaHo material de
primeiros socorms na administraHo do Parque; Estabelecer urn sistema de fiscaliza@o para toda
a Area do Parque; Elaborar urn plano de manutenMo manual; Elaborar o regimento intemo do
Parque, de forma a enquadrar-se ao Plano de Manejo; Executar o Plano de Manejo aprovado;
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Elaborar os projetos das guaritas das torres, do portio de entrada, do phdio da administrag0 e
do Centro de Pesquisas, de acordo corn os projetosl0, 11, 12 e 13 da Implementaflo. Estas
instala@es deveeo ser constmidas de forma a n i o interferir na paisagem, obedecendo ao
zoneamento geral do Paque; Prover o Paque de pessoal newssari0 para a boa execu@o de
todos os servipos: Promover as concurr&ncias necessAiias para a concess8o de senips, de
amrdo corn as normas estabelecidas pela administraMo; Atualizar o Plano de Manejo; A
sinaliza@o de orientaHo ao pirblico, deverA obedecer ao projeto 14 da lmplernenta@o.
-Normas: 0 sistema de circula~godevera ser estabeiecido da seguinte forma:
a) NBo serd permitida a enlada de vefculos na Area ds Desenvolvimento Bosque
dos namorados nos fins de sernana e feriados;
b) 0s funciondrios das ernpresas corn instalafles na Area de Desenvolvimento
Bosque dos Namorados, deverZio portar sempre sua identidade para ter acesso de veiculo ao
local de trabalho os fins de sernana;
c) 0s usuarios do restaurante recebeeo no porno d e entrada urn cart& que Ihes
permitid o acesso de ve[culos nos fins de semana, devendo o mesmo ser assinado pelo maitre e
entregus no porno de safda. No caso do nao cumprimento desta noma, o usuario deverd ser
multado pela fiscaliza@o;
d) NBo s e d permitida a entrada de veiculos no Horto Experimental e Centro de
Pesquisas. 0 materiat de primeiros socams deveh constar no rninimo necessArio para o
atendimento de casos de urgencia e ficar sob a responsabitidade do sub-chefe de vigilancia.
Treinarnento deveh ser ministrado aos guias e guardas do Parque; As atividades de fiscaliza@o
e manutengo do Parque, ficaEio a criterio da administraqlo, conforme as necessidades.
3.0

- PROGRAMA DE DESENVOLVlMENTO INTEGRADO :

3.1 - AREA DE DESENVOLVIMENTO PORTAO BOSQUE DOS NAMORADOS:
Nesta Area, localizada na Zona de Uso Intensivo, situa-se o liniw acesso ao Bosque dos
namorados. Para funcionamento desse local, serd construlda uma edificaHo corn a finalidade de
realizar o mntrote sobre a entmda e saida de visitantes, venda de ingresses e orientafles e
informafles gerais sobre o Parque.
3.2 - AREA DE DESENVOLVIMENTO BOSQUE DOS NAMORADOS: Esta Area
destina-se as atividades de uso pdblico, apresentando uma paisagem clara, dingmica, onde se
destacam esphcies arb6reas significativas do ecossistema das dunas: Aqui o visitante podeA
realizar programas recreativos, receber informagdes basicas sobre os aspectos naturais do
Parque, alem de ter acesso aos s e r v i w de lanchonete e restaurante; A 6rea d o bosque,
revestida inicialrnente de urna biote primitiva, encontra-se alterada devido a irnplantaqao de
editicafles e interferencias de agBes ampicas. Desta maneira, see0 realizadas reformas no
prddio da lanchonete, cx>nstru@odo porno de entrada do Parque, Centro de Visitantes e prhdios
da AdministraMo, albm da recomposi@o da paisagem.
3.3 AREA DE DESENVOLVIMENTO MIRAMTE BARREIRA D 0 AGUA: Este rnirante
parte integrante da trilha Barreira dodgua, situado pr6ximo a praia do mesmo nome, apresenta urn
exceptional visual de toda a praia de Ponta Negra (destacando-se o morro do Careca), da orla
marltima ern torno, e da pldpria Via Costeira, que em perspectival acornpanha urn extenso oordao
de dunas, ora vestida de vegetaHo nativa, ora contrastando com clareiras de alvas areias; Esta
constru@o sersl implantada no topo de urna duna, devendo ser executada segundo o projeto 05
da Implementa~80.
3.4 AREA DE DESENVOLVtMENTO MI RANTE BARREIRA ROXA: Localizado no
final do percurso de trilha interpretativa Barreira Roxa, este mirante ofere- vistas panodmicas,
tanto do trecho da orta maritima (observando-se urn vivo contraste de cores entre o mar e a areia
das dunas), como da mata, corn urn relevo dinilmico, sinuoso, apresentando densa vegeta@o de
texturas, po-s coloridos diversos; Este mirante tambbrn serA implantado no topo de urna duna,
devendo ser construido de acordo corn o projeto 05 da Implementa@o.
3.5 AREA DE DESENVOLVIMENTO HORTO EXPERIMENTAL: 0 programa do
Horto Experimental, atended a todas as atividades de recuperaMo e reconstituiHo da vegetaflo,
em toda a Area do Parque, cabendo-lhe reunir dados sobre o cornportamento e desenvolvimento
das espbcies nativas; As atividades do Horto Experimental, atualmente localizadas nas &na de
Uso Especial, serilo transferidas para a Area de Desenvolvirnento Gmnja do Carioca. Uma vez
atingido este objetivo, a Area serA remanejada para a Zona de Uso Extensive.

-

-

-

-

3.6 AREA DE DESENVOLVIMENTO GRANJA CARtOCA: Esta Area situada na
Zona de Uso Especial, apresenta condims favo~veispara a instalago de atividades de
pesquisas; Devergo ser mantidos contatos entre o propriet&io da drea e a administraMo do
Parque, visando a implantaMo no local do Centro de Pesquisas e ds urn viveiro das espkies
nativas das dunas.
3.7 AREA DE DESENVOLVIMENTOTORRE DA TELERN E DAS EMISSORAS DE
TELEVISAO: Corn acesso pela ma Cel. Costa Pinheiro, esta Area localirada em Zona de Uso
Especial, abriga as equipamentos do sistema de telecornunica~ode Estado e da TV Globo.
3.8 - AREA DE DESENVOLVIMENTO TORRE DA EMBRATEL: Contato corn o
mesmo acesso da Area anterior, tamb4m localizada na Zona de Uso Especial, a torre da
EMBRATEt, abriga os equipamentos do sistema de Te[ecomunica@oNational.
3.9 - AREA DE DESENVOLV1MENTO TO RRE TV UNIVERSITARIA: Corn acesso
pela rua projetada, entre o temno no hospital Jogo Machado e a Favela Mom Branco, esta Area
em Zona de Uso Especial, abriga os equiparnentos da TelevisSo Canal 05.
3.10 - AREA DE DESENVOLVIMENTO POST0 DE FISCALIZACAO: Corn acesso
pela rua Joao XXIII, abriga a sede do Posto de Fiscaliza@o, ora entregue aos cuidados da Policia
Militar. Situa-se na Zona de RecuperaMo, a ser objeto de trabalhos de revegeta~ao.Deverao ser
mantidos contatos corn a Policia Militar, tendo em vista a utiliza@o da hrea pelos guardas-paque.

-

4.0

- IMPLEMENTAGAO:

0 Plano de Manejo, nessa sua primeira etapa, se limitad

a fazer uma Iistagern dos projetos propostos para as Areas de DesenvoIvimento do Parque,

tratando posteriormente no volume de Implementa@o, das normas e plantas especificas,
referentes aos seguintes projetos:

-

'ROJETO 01 Centro de Visitante;
'ROJETO 02 Lixeiras;
'ROJETO 03 - Bancos dsticos;
'ROJETO 04 - Painel informativo do Porno de Entrada;
'ROJETO 05 - Mirantes Barreira dUAgua e Barreira Roxa;
'ROJETO 06 - Mesas e bancos para piquenique;
'ROJETO 07 - Parque Infantil;
'ROJETO 08 - Trilha para phtica de "Cooper";
'ROJETO 09 Bancos para descanso;
'ROJETQ 10 - Guarita de acesso as iorres;
'ROJETO I f - Porno Bosque dos Namorados;
'ROJETO 12 - Prddio da administra@o:
'ROJETO 13 - Centro de Pesquisas;
'ROJETO 14 - SinalizaMo de orienta@o ao publico;
'ROJETO 15 SinatizaHo interpretativa;
'ROJETO 16 - Reforma do prddio da lanchonete;
>ROJETO I 7 - Unidade para mostra de vegeta@o local.

-

-

DECRETO No11.611. de 12 de marco de 1993
DB nova reda@o aos artigos lQ
e 2 O do Decreto no 10.380,de 07 de
junho de1989, que aprovou o Plano de Manejo do "Parque das

Dunas".
0 Govemador do Estado do Rio Grande do Norte, usando da atribuiHo que Ihe confere o
arfigo 64, inciso Vj Oltima parte, e V11 da Constituig%oEstadual.
DECRETA:
Art. lo
e 2* e respectivos pardgrafos do Decreto no 10.388, de 07 de junho de 1989, que
aprovou o Plano de Manejo do "Parque das Dunas*, passam a vigorar corn a redaqgo seguinte:
"Art. 19 Fica aprovado, nos termos do Anexo a sste Decreto, o Plano de Manejo do
"Parque das Dunas", situado no Municipio de Natal e instituido pelo Decreto 117.237,de 22 de
novembro de 1979.
Art. 2O. A unidade de conserva~ioarnbiental de que trata o artigo lo
6 administrada pela
Coordsnadoria do Meio Ambiente (CMA) da Secretaria de Fazenda e Planejamento.
S lo.
Compete h CMA adotar a providhncias necesssrias preservafio e defesa do
Paque das Dunas, solicitando, quando for o caso, o auxilio da for~apQblicae de outros drgaos
estaduais, federais ou rnunicipais.
IP.Cabe ainda A CMA promover a revisio peribdica do Plano de Manejo, em intewalos
n8o superioms a cinco anos, corn obsewancia dos princlpios estabelecidos no plano bhsico,
ouvido, sernpre, o Conselho Estadual de Cihcia, Tecnologia e Meio Ambiente.
M. Zn. 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as
disposiq3es em conMrio.

PALACIO POTENGI, em Natal, 12 de marqo de 1993,l O B da Repilblica.
JOSE AGRfPlNO MAlA
Mhrio Roberto Souto Filgueira Barreto

LEI No6.789, de 44 de julho de 1995
DA denominaqBo a Area que especfica e da outras providGncias

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FAGO SABER que o
Poder Legislative decreta s eu sanciono a seguinte lei:
Art. lo.
A Area de preservaHo ambiental 'Parque Estadual, Dunas de Natal*, criada pelo
decreto No 7.237,de 22 de novembro de 1977, passa a denominar-se PARQUE ESTADUAL,
DUNAS DE NATAL "JORNALISTA LUlZ MARIAALVES'.
Art. 2O. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposiNes em
mntrArio.
Palacio Potengi, em natal, 14 de julho de 1995, 107O da Repliblica
GARlBALDl ALVES FlLHO

Mtjcio Gurgel de Sa

LEI NO 5.273. DE 20 DE JUNHO DE 2001 74.
Disp6e sobre o uso do solo, limites, denomina~Bese prescrifles
urbanlsticas da Zona de ProteMo Ambiental - ZPA-3, entre o rio
Pitimbu e Av.dos Caiapds, RegiZio Sul de Natal, criada pela Lei
Complementar nQ 07, de 05 de agosto de 1994 e dB outras
providdncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NATAL,
Fa~0
saber que a CAmara Municipal apmvou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. lQ Ficam regulamentadas as diretrizes de uso e ocupaMo do solo,llmites da Zona
de Prote@o Ambiental entre o tio Pitimbu e a Av. Caiapds e sua denomina@o em ZPA - 03,
situada na Regiao Sul de Natal, no bairro de Pitimbu, conforme especificaQaesconstantes desta
Lei, e nos termos em anexo que a integram.
Art. T A Zona de ProteHo Ambiental de que trata esta Lei, encontra-se delimitada ao
norte, pela avenida dos Caiapds, inserida no Conjunto Cidade Satklite, a leste corn BR -109; a
oeste, com a linha ferrea e ao sul corn Rio Pitimbu (limite municipal de Natal e Parnamirim),
conforme Anexo 1.
M.3Q A ZPA -3, de que trata esta Lei, e corn base no zoneamento ambiental, conforme
Anexo 11, estd dividida em 04 (quatro) subzonas a saber:
I Subzona que compreende as feiqBes de tabuleiro costeiro, dunas incipientes, vertentes
e micro bacias de acumulaqio de aguas pluviais SZ1;
I1 Subzona que compreende os oordbs de dunas, vertentes e tabuleiro costeiro - 522.
111 Subzona que compreende o terrap fluvial (TI), vertente e tabuleiro msteiro - SZ3.
IV Subzona que compreende o t e m Ruvial
~
(T2) - SZ4.
Art. 4Q - Para efeito desta Lei, a Subzona SZI, compreende os terrenos suavemente
incllnados, m m declividade inferior a 20° (vinte graus) vettentes, depresshs acirculares
acumuladoras de Agua (microbacias de drenagem), tabuleiro costeiro, situados entre a Av. dos
Caiapk e inicio das feifles de dunas.
Na Subzona de que trata o capuf deste artigo, o lote minimo adrnitido no
91
parcelamento B de 450,00m2 (quatrocentos e cinqiienta metros quadrados).
9 2Q - 0 s usos do solo, densidade demogrAfica e dernais prescripdes urbanisticas para as
subzonas de que trata este artigo s i o constantes do Anexo 111 (Quadro de PrescriNes
Urbanisticas).
9 3' Corn excego do uso unifamiliar, todos os demais usos see0 precedidos de
licenciarnento ambiental, aprovado pelo 6rgio ambiental do municipio.
Art. @ Fica estabelecida uma faixa de 20 (vinte) metros, medidos horizontalmente a partir
do wntato corn a Subzona 522,em dire@o a Av. dos Caiapb, constituindo o limite de expansgo
urbana, confonne Anexo II, mapa de Zoneamento Arnbiental e Uso Potential.
Padgrab Qnlco - A faixa definida no caput deste artigo devera ser utilizada nos 15
(quinze) metros mais prbximos das dunas, para a implanta~Bode urn cintuao verde de proteqgo
corn vegetagio nativa ou corn Arvores frutiferas e os 05 (cinco) metros restantes deveeo ser
utilizados para a irnplantaHo de passeio pljblico com a iargura de 02 (dois) metros e uma ciclovia
corn largura de 3 (tr&s) metros.
Art.
Subzona 522, J o as dunas corn fei~iiesde relevo ondulado em fonna de corddes
de areia em dire@o SEMW, tabuleiro costeiro e vertente, posicionadas ao longo do vale do rio
Pitimbu.
I Fica proibido na Subzona de que trata o caput deste artigo, o desmatamento, o
movirnento de terra e qualquer edificaqao.
2' Visando assegurar as funfles arnbientais desta Subzona, oorno a perenizago do rio
Pitimbu e prote@o da qualidade de suas Aguas, podera ser utilizada atravks de plano elou projeto
de recupera~gode dunas, corn vegetaHo nativa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANEXO Ill
QUADRO DE PRESCRICOES URBAN~STICAS
ZONA: ZPA-3 - SUBTONA Sf 1
DENSIDADE: 225 hablha =Zona de Adensamento BAsico
LOTE

EDIFICAGAO

INDICES
URBAN~STICOS
MiN1MA'm2) FRENTE MfNIMA'm)

CoEF'CIENTE
APROV.
450,OO
15,OO
1,8

OCUPAWO

50 %

OBS.

RECUOS M~NIMOS

PERMEABILIZACAO
30 %

FRONTAL

LATERAL

FVNDOS

3,043

1,50

1,50

ANEXO lV
QUADRO DE PRESCRIC~ESURBAN[STICAS
ZONA: ZPA-3

- SUBZONA 523

DENSIDADE: 12 hablha

EDIFICACAO

LOE
~MDICESURBAN~STICOS

AREA

FRENTE MINIMA(m)

COEFICIENTE

APROV.
7.500,OO

0,06

OCUPKAO

3%

RECUOS MlNlMOS

PERMEABlLlZAwO
3,OO

FRONTAL
430

LATERAL
1,50

FUNDOS

OBS.

LEI Na4.912. DE 10 DE DUEMBRO DE 1997'~.
DispBe sobre o uso do solo, limites e prescrisbes urbanisticas da
Zona de ProteMo Ambiental ZPA-4, dos cordties dunares do
Guarapes, regiio oeste de Natal.

-

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
F a p saber que a Camam Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. l9Ficam regularnentadas as diretrizes de usos e ocupa~desdo solo, limites da Zona
de ProteHo Ambiental dos cordks dunares do Guarapes e sua denominaMo em ZPA4,
compativeis corn as condigaes ambientais da Area, situada na regiao oeste de Natal, nos b a i r n
de Guarapes e Felipe CarnarZio, conforme especificaqBes constantes desta Lei e nos termos dos
anexos que a integram.
Art. 2e A Zona de Prote@o Arnbiental de que trata esta Lei limita-se ao norte corn a parte
urbana do bairn de Felipe CamaHo e estuario do rio Jundial; ao sul corn vazios urbanos do
tabuleiro costeiro pr6ximos aos nachos Ouro e Prata; a leste corn o tabuleiro costeiro em dire@o B
linha f&rrea e a oeste corn a BR-226, conforme Anexo I.
Art. 3Q- A ZPA4 a que se refere esta Lei, com base no Zoneamento Ambiental, conforrne
anexo 11, esti dividida em 03 (t&)
subzonas a saber:
I Subzona que compreende as fei~oesde ffancos de dunas, os corredores dunares e a
associaq3o de dunas e mrredores interdunares - SZ1;
II Subzona que corresponde A associaMo de tabuteiro costeiro e corredores interdunares

-

- SZ3; e
111 - Subzona que corresponde as feims planas ou suavemente onduladas de tabuleiro
msteiro - SZ3.
Art. 4P- A SZ1, para os efeitos desta Lei, s2io as Areas que apresentam condig6es de
fragilidade ambiental, estando subdividida, de acordo com o anexo II, nos seguintes setores:
I - As encostas de dunas corn relevo obllquo de declividade entre 20% (vinte por cento) e
40% (quarenta por cento) e os corredores dunares e interdunares cum relevo plano e suavemente
ondulado - SZ1-A;
II - A associaqio de dunas e wrredores interdunares, onde apresenta as fei~desde relevo
e cobertura vegetal mais conservadas - SZI-B;
111 - 0 s topos de dunas, corn relevo suavemente ondulado, cornpreendendo as cristas de
dunas corn largura de 50 m (cinquenta metros) - SZI-C.
5 l P- Visando a assegurar suas fun@es ambientais de valor dnico-paisaglstico e de

drenagem de Aguas pluviais a subzona SZI-A poderd ser utilizada de acordo corn um piano elou
projeto de mcupera@o dos compartimentos, corn vegeta~gonativa.
5 2P Fica proibido no setor SZ1-A e no cornpartimento de dunas do setor SZ1-B, o
desmatamento, os movimentos de terra e qualquer edificaHo.
$ 39 - Na subzona SZt-8 que trata este artigo, seao pemitidos os usos compativeis corn
areas de consewaHo, tais como :
a) Recrea6o e Lazer;
b) Pesquisa Cientifica;
C) Educa~go
Ambiental;
d) Turismo Ecoldgico;
e) Reserva Particular do Patrimbnio Natural: e
f) Reflorestamentoe implanta@o de viveiros attav4s de plano ou projeto de vegetapgo.
5 4Q Ficam permitidas na subzona SZ1-C os usos residential, recreaflo e lazer, chdcara,
turlstiw e similar, corn edificaqdes horizontais de gabarito mAximo de 7,5m(sete metros e meio).
5 5P Fica proibido no setor SZ1-C o uso industrial e atividades de pecuAria, avicultura e
suinocultura.
5 GP Constam no Anexo Ill Quadro de PrescripBes Urbanisticas SZ1-C as demais
prescriurbanisticas para a subzona de que trata o pahgrafo anterior.

-

-
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-

-

Art. P A Subzona SZ2 corresponde & asst>cia@o de superficie aplainada tabuleiro
wsteiro, corredores interdunares, situados a oeste do prolongamento da rua Antonio Carolino,
conforme Mapa de Zoneamento Ambiental Anexo II.
5 lP Ficam permitidos, na Subzona a que se refere este artigo, os usos de sitios,
recreaqio, Iazer e similares.
5 ZQ AS dernais pmscriflss urbanisticas para a subzona que trata o caput deste artigo,
sao as constantes do Anexo IV - Quadro de Prescriws Urbanlsticas - SZ2.
Art. &e A subzona SZ3 corresponde as fei@es planas ou suavemente onduladas de
tabuleiro costeiro, situadas a leste do prolongamento da Rua Antonio Carolino, de acordo corn
Anexo II parte integrante desta Lei .
Padqrafo unico
0 s usos do solo, densidade dernogrAfica e demais prescriMes
urbanisticas para a subzona de que trata este artigo s8o os constantes na Lei Complementar no
07 - Plano Diretor, para a zona de Adensamento BAsim.
Art. P 0 s usos e ocupa@o permitidos a serem implantados na Zona de ProteMo
Ambiental de que trata esta Lei, deverZo ser aprovados pelo 6rgao ambiental do Municipio e
demais 6rgios que se fizerem necesdrios.
Art. 8Q Constituem park integrante desta Lei as Anexos abaixo relacionados:
I - Macrozoneamento cia Cidade Anexo I;
II Zoneamento da ZPA4 Anexo II;
111 Quadro de PrescriMes Urbanisticas da SZ1-C Anexo Ill;
IV Quadro de Prescriws Urbanisticas da SZ2 Anexo IV.
Art. C Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposiMes em
mntrArio.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Palicio Felipe Camario, em Natal, 10 de dezembro de 1997
Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

-

-

LEI No4.912197 ANEXO I Mapa de Localizaqlo: Ver pag. 439 (Mapa 02 do PDM)
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ANEXO Ill
QUADRO DE PRESCRIGOES URBANISTICAS

ZONA: ZPA-04

- SUBZONASZI-C

DENSIDADE: 140

EDIF~CAFAO

LOTE
(M ')

AREA

FRENTE MINIMA

1.900

50

INDICES
URBANISTICOS
COEFIC'ENTEm
OCUPAMO
APROV.
40 %
0,8

00s.

RECUOS MtNlMOS

PERMEABlLlZACAO

FRONTAL

LATERAL

FUNDOS

40 %

f 0,00

3-00

3,OO

ANEXO IV
QUADRO DE PRESCRIGOES URBANISTICAS

-

ZONA: PA44 SUBZONA SZ2

DENSIDADE: 90
LOTE

(M2)

FRENTE MINtMA

INDICES
URBAN~STICOS
CoEFICIWTE

APRQV5.000

!50

0,50

EDIFICAHU

OCUPAWO

PERMEABIUZACAO

25 %

50%

03s.

RECUOS MrNlMOS

FRONTAL LATERAL
f 0,00

3,oo

FUNDOS
3,OO

LEI No5.565. PE 21 DE JUNHO DE 2004 ".

Dispde sobre o uso do solo, lirnites de subzonas e prescriqfies
urbanisticas da Zona de ProteMo Ambiental - ZPA - 5 Regiao
Lagoinha, Bairro de Ponta Negra, NatallRN, criada pela Lei
Complementar Municipal no 07, de 05 de agosto de 1994, e da
outras provid6ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL
Fa~o
saber que a Carnara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:
Art.lO. Ficam regulamentadas as diretrizes de uso e ocupaqao do solo da Zona de
Prote~goAmbiental da Regiao de Alagoinha, os lirnites de suas subzonas e sua denominaMo
em ZPA - 5, situada na Regiio SuI de Natal, no bairn de Ponta Negra, conforme
especificagaes constantes desta Lei, nos termos em anexo que a integram.
Art. ZD. 0 perimetro da Zona de Proteqao Ambiental (ZPA - 5) tern a sua delirnitaao
definida na Lei Complementar no 07194 e Lei Complementar no 2712000 atraves de urn poligono
fechado definido pelo lado interno das vias, corn inlcio no entroncarnento da Rua Alterosa corn
a Rua Abaet4 (Ponto A), corn os seguintes limites: Rua Alterosa (trecho dos pontos 1 a 2);
Estrada de Lagoinha (trecho 2 a 3); Rua Ant6nio Cristbvao de Meio (trecho 3 a 4); Rua Orlando
Lima (trecho 4 a 5); Rua existente 'A" (trecho 5 a 6 ) ; Rua existente 'BD" ( trecho 6 a 7); Rua
existente "C" (trecho 7 a 8); Rua Joaquim Eduardo de Farias, limitando os Loteamentos
Lagoinha e Boa Esperanw (trecho 8 a 9); Rua Projetada, integrante do Loteamento Boa
Esperan~a{trecho 9 a 10); Rua Projetada Jeremias Pinheiro da CAmara Filho, at& uma
distlncia de 120m do ponto 10 (trecho 10 a 11); a partir do ponto 11 trap-se uma linha reta no
sentido sul, at4 o ponto 12, situado na Rua Projetada do Loteamento Boa Esperanw, limite
entre NatallParnamirim (trecho 11 a 12); Rua do Loteamento Boa Esperanw, limite
NatallParnamirim (trecho 12 a 13); Rua Projetada, limitando a Area do Ministhrio da
Aeronautics corn o Loteamento Boa Esperanqa (quadras 32 a 38) (trecho 13 a 14); Rua Alfredo
Dias de Figueiredo, separando a h a do Ministerio da Aerondutica corn o Lotearnento Ponta
Negra (quadra 77) (trecho 14 a IS); Rua Olavo Pinto de Medeiros (trecho 15 a 16); Rua
Professor Pedro Pinhoiro de Sousa (trecho 16 a 17); Rua Dr. hico da Costa Onofre at8 urna
disGncia de 2051-11(trecho 17 a 18); a partir do ponto 18 ate atingir a Rua Projetada ou o final
da quadra 75 do Loteamento Ponta Negra (trecho 18 a 19); a partir do ponto 19, seguindo a
Rua Projetada chega-se ao ponto 20, na Rua Desportista Fabricio Gomes Pedroza, seguindose para Oeste, em uma linha na rnesma dire~aoda Rua Desportista Fabricio Gornes Pedmza,
do alinharnento externo desta rua, atingindo o prolongamento da Rua Abaetb, at4 o ponto I,
origem da poligonal envolvente da ZPA - 5, conforme anexo I.
Art. 3. A ZPA - 5, de que trata esta Lei e corn base no zoneamento arnbiental, conforme
anexo II, estd dividida em 04 (quatro) subzonas, a saber:
I - Subzona de PreservaCao que compreende os cord6es de dunas corn funqao
estabilizadora de Areas sujeitas a alagamento ou receptomlinfiltradora das Aguas excedentes
da drenagern pluvial da ZPA, Nedpolis, Ponta Negra e Capim Macio - SZ1;
II - Subzona de ConsenraHo que cornpreende as lagoas, as areas sujeitas a
alagamento, tabuleiro costeiro e dunas, corn fun@o de reserva estratdgica para recepeo e
infiltraeo das dguas excedentes da drenagern pluvial da ZPA de que trata esta Lei, e o bairro
de Nedpolis- SZ2;
111 - Subzona que compreende o tabuleiro costeiro intercalado por cordaes de dunas
isolados, classificados como h a potencial de expansao urbana corn restri~ao- SZ3;
tV - Subzona que compreende o tabuleiro costeiro, classificando como hrea de
urbanizaHo- SZ4.
Art. 4. A Subzona SZ1 6 representada por duas Areas de dunas deswntinuas, urna
localizada na parte central, limitando-se ao Norte, Sul e Oeste corn a 522,e a Leste com a
SZ3. A out- area B delirnitada pela Rua Abaet B e seu prolongamento; Rua Projetada ao oeste
da Quadra 75 (setenta e cinco) do Loteamento Ponta Negra; linha de sop6 dos flancos das

76
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dunas corn mta altimbtrica de 35 (trinta e cinm) metros; Rua Projetada e definida nesta Lei,
com 15 (quinze) metros de largura, paralela a Rua Pastor Batista de Macedo, a uma distilncia
de 260 (duzentos e sessenta) metros, e Rua da Alterosa at4 o prolongamento da Rua Abaetb,
origem da poligonal envolvente.
5 lo.
Ficam proibidos na Subzona de que trata o caput deste artigo, o desmatamento, o
movimento de terra e ocupagaes urbanas, sendo o uso permitido somente para atividades
voltadas A pesquisa cientifica, programas de educa@o ambiental e a ~ d e sde recupera@o do
meio ambiente, ressalvado o disposto no 5 2O deste artigo.
5 2 O . Somente podeh ser permitido na SZI, o desmatamento para o movimento de terra
em caso de obras de infra-estruturas destinadas aos serviws pllblims de drenagem pluvial ou
de produ@oi
de energia eblica, devidamente caracterizadas e motivadas em processo phprio
de licenciamento ambiental.
5 3 O . Fica garantido ao proprietArio de imdvel urbano, privado ou pdblico, Iocalizado na
SZI, considerada de preservaMo por interesse ambiental, a transfekncia do direito de
construir.
5 4 O . A transfesncia do direito de construir referida no caput deste artigo tern as
condims relativas sua aplica@o estabelecidas na Lei Complementar Municipal no 07194
(Plano Diretor).
Art. 5. A subzona S t 2 b representada pelas lagoas de Lagoinha, duna isolada e
tabuleiro costeitu corn ou sem risco de alagamento, forrnando uma superficie continua. Limitase ao Norte, corn as dunas da SZl ; ao Sul, corn terreno de terceiros, inseridos nos loteamentos
Lagoinha e Boa Esperanw (Zona de Adensamento Bdsico); ao Oeste, corn o tabuleiro costeiro
da SZ4, e ao Leste corn a altemdncia de cordBes de dunas m m tabuleiro costeiro da SZ3.
5 lo.
Fica permitido o uso de chAcara ou sitio, hotel-fazenda, casa de repouso ou de
recuperaFgo, recrea@o, lazer e turismo, ou similares.
5 ZO.Ficam proibidos na Subzona de que trata o caput deste artigo, novo loteamento ou
simples desmembramento.
§ 3'. NBo B permitido o movimento de terra em terrenos das lagoas de Lagoinha e em
suas margens at6 a superficie natural dos ternnos definida pela curva altimetrica de 35m (trinta
e cinco metros), conforme delirnitada no anexo II, ressalvado o disposto no 5 4 O deste artigo.
5 4O. 0 movimento de terra que trata o 3 3 O deste artigo somente poderd ser autorizado
pelo brgao ambiental competente, em processo de licenciamento prdprio, em caso de obra
ptlblica de drenagem pluvial.
5 5 O . vedada qualquer wnstru@o nos terrenos das lagoas de Lagoinha e nas suas
margens adjacentes ate a oota altimdtrica de 35m (trinta e cinco metros), localizados na 522,
considerando-se o nivel natural do terreno, por constituir area sujeita a inundaq8o e w m
potenciai de receptoralinfiltradora de drenagem pluvial publica.
5 6O. Para garantir a ocupaMo do solo de forma adequada as caracteristicas ambientais
e fun@o arnbiental da SZ2 (recarga de aquiferos e receptora de drenagem urbana), tendo
corno base os lotes rninimos existentes de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) e
as condims socioecon8micas da populaflo residente na Subzona SZ2, deverao ser
observadas as seguintes prescrifles urbanisticas:
I Taxa de ocupaMo-20%;
1
I Coeficiente de aproveitamento-0,4;
111 Gabarito maitno permitido 8 de 2(dois) pavimentos, limitados altura de 7,50m
(sete metros e cinqiienta centimetros), nao sendo permitida construHo em subsolo que atinja a
cota altirnetrica inferior a 35m (trinta e cinco metms).
Paragrafo h i c o . As prescri@es urbanisticas dispostas nos incisos deste aFtigo para
Subzona SZ2 e complementares sao as constantes do anexo Ill.
Art. 7O. Nos terrenos de que h t a o 3 P do Art. 5 O , ou seja, nos terrenos das Lagoas de
Lagoinha e nas suas margens adjaoentes at6 a cota altimetrica de 35m (trinta e cinco metros)
situados na Subzona SZ2, aplica-se o mecanismo da Transfesncia do Direito de Constnrir
previsto no Plano Diretor.
Art. 8O. A Subzona 523 e representada por ahemancia de corddes de dunas e tabuleiro
costeiro, localmente corn areas sujeitas a inundaqaes. Limita-s ao N o h , corn ierreno de
terceiros, inseridos no loteamento Ponta Negra (Zona de Adensamento Basioo) e corn a

-

Subzona SZ1; ao Sul, corn terreno do Ministkrio da AeronAutica e com terrenos de terceiros,
inseridos nos municipios de Natal e Parnamirim, integrantes do Loteamento Boa Esperanqa; ao
Leste, corn terrenos de terceiros, integrantes do loteamento Ponta Negra (Zona de
Adensamento BAsico), e ao Oeste com Zona de Adensamento Bgsico, situada no Loteamento
Boa Esperanqa e corn Subzonas SZ2 e SZ1, situadas no Loteamento Lagoinha.
5 AO. Na Subzona de que trata o caput deste artigo, todo o uso B permitido, desde que
precedido de licenciamento ambiental;
5 2 O . Fica estabelecido para Subzona SZ3 o Iote mlnimo de 300m2 (trezentos metros
quadrados), adotando como demais prescriMes urbanisticas aquelas aplicadas para a Zona de
Adensamento BAsico definida no Piano Diretor;
5 3 O . Somente serA permitido o parcelamento do solo, reloteamento, desmembramento
e construg30 em terreno com cotas altimbtricas inferiores a 35m (trinta e cinco metros) na
subzona SZ3, desde que seja efetuada a corregso da superflcie topogrAfica natural para nivel
igual ou superior A referida cota;
5 4'. Nos casos dos novos parcelamentos, tais como reloteamentos,
desmembramentos, loteamentos abertos ou fechados, ou conjuntos habitacionais, devefio
implantar, obrigatoriamente, mediante aprovafio do drgfio ambiental, o seu prdprio sistema de
drenagem pluvial;
5 5O. A instala@o dos usos definidos no 5 4 O deste artigo s6 pderd ser executada corn
a garantia da presenp dos serviqos pijblims de abastecimento d'dgua e de esgotos sanitdrios;
5 so. Na ausgncia dos servitps poblicos referenciados no 5 5 O deste artigo, cabe ao
ernpreendedor, as suas custas, ampliar os sistemas at4 o empreendimento, devendo os
projetos contemplar as normas tbcnicas adotadas pelas concessionArias dos serviws phblicos
de abastecimento d'Agua e esgotos.
Art. 9. A Subzona SZ4 corresponde ao tabuleito costeiro corn superficie plana a suave
ondulada, separada da Zona de Adensamento BAsico pela Rua Alterosa (Conj.
PirangilNe6polis), Estrada de Lagoinha (Conj. SerrambilPonta Negra), Rua Anthnio Cristbvfio
de Meio (terreno vazio do Loteamento Boa EsperanqalPonta Negra), e pelas vias do
Loteamento Lagoinha: Rua Orlando Lima, Rua existente =A" e a Rua existente "B". Limita-se
com as Subzonas SZ2 e SZ1, atraves das ruas definidas no Anexo II part8 integrante desta
Lei.
Paragrafo him. 0 s usos e as prescriges urbanisticas para a subzona de que trata
este artigo sao as estabelecidas para a Zona de Adensamento Basico constantes na Lei
Cornpiernentar no07194 Plano Diretor.
Art. 10. 0 s usos e ocupafles perrnitidos a serem irnplantados na Zona de Prot@o
Ambiental de que trata esta Lei deveio ser aprovados pelo 6rgao ambiental competente em
processo prdprio de licenciarnento, exigindo, no que couber, urn dos estudos ambientais
previstos na ResoluHo CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997, sem prejuizo de outras
Iicenqas ou autorizafles exigiveis.
Art. 11. Poderao ser objeto de regulariza@o as construq6esjB existentes nas Subzonas
SZ3 e SZ4 na data de publicaMo desta Lei, que nao estejam de acordo corn as prescrifles ora
instituidas, desde que o proprieario comprove o fato mediante documenta@o iddnea exigida
pel0 ~ r g a o
ambiental do municipio.
Art. 12. Constituem esta Lei os anexos abaixo relacionados:
I Mapa de Localiza~aoe limites da ZPA 5 - Anexo I;
1
I Zoneamento Arnbiental da ZPA 5 Anexo II;
111 Quadro de Prescrifles Urbanisticas da SZ2 Anexo I11.
Art. 13. A presente Lei entrah em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as
disposiqbs em conmrio.
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Palacio Felipe Camarao, em Natal, 21 de Junho de 2004.
Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito
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A N E X 0 I - ZONEAMENTO AMBIENTAL DA ZPA-5 (Lei No 00228104)

LEI Ne 3.607 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987*.
Disp6e sobre o uso do solo e prescri@es urbanisticas da Zona
Especial ZET-1, criada pela Lei 3.175184 de 26 de janeiro de
1984, e dA outras providencias.

-

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

-

Art. 1' Ficam definidos os usos do solo e demais prescri@es urbanisticas da Zona
Especial de lnteresse Turistica I ZET-1, conforrne as especifim@ies constante desta Lei, e
nos termos que a integram:
I Planta de Zoneamento de uso do Solo - Anexo 1
II - Quadro de Prescrifies Urbanisticas Anexo It
Art. S - 0 s usos do Solo, densidades demogrdficas e demais prescri@es urbanisticas
para a zona de que trata o artigo lQ
desta Lei, s8o constante do Anexo II, quadro de
prescrifies urbanisticas.
Art. 3P 0 gabarito mAximo permitido para a Zona Especial Turfstica -1 ZET-1 serd de
2 (dois) pavimentos ou 7,510(sete metros e meio) medidos em qualquer ponto do terreno.
Art. 4Q Seeo obedecido todas as dernais disposiNes da lei 3.175184 no que couber.
Art.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicaqio , revogando as disposi@es
em conthrio.

-

-

-

-

PatAcio Fetipe Camarao, em Natal ,18 de novembm de 1987.
Garibaldi AIves Filho
Prefeito

Public& no DOE de 17112/87.

-
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LEI NE 3.607187 - ANEXO I1 - QUADRO DE PRESCW~ES URBAN^STXCAS
ANEXO N*n

QUADRO DE PRESCRICOES URBAN~TICAS
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(1)Vide anexo IX e F1.
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corn menos de 1SO
mzcie hea total
construida em que o
minimo 6 10 vagas.
(4) Exceto 0s de
natureza industrial.
( 5 ) Somente padaria.

LEI NQ4.547. DE 30 DE JUMHO DE 1994~'.
Dispde sobre o uso do solo, limites e prescrifles urbanisticas da
Zona Especial lnteresse Turistico 2 ZET-2, criada pela Lei nQ
3.175184 de 29 de Fevereiro de 1984, que altera seus limites e
da outras providQncias.

-

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
Fapo saber que a Carnara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

-

Art. lQFicam regdamentad0 os usos do solo, limites e demais prescrifles
urbanisticas da Zona Especial de Interesse Turistiw 2 ZET-2, conforms especificafles desta
Lei e nos termos dos anexos que a integram:
I Usos permitidos na ZET-2 Anexo I;
11 Quadro de Prescriqdes UrbanIsticas Anexo II;
111 Plantas de Zoneamento e Lirnites -Anexo 1
I1 folhas 1 a 3.
Art. 2Q A zona de que trata esta Lei tern seus limites estabelecidos wmo se segue e
conforme elucidaqAo gdfica do anexo Ill, folhas 1 a 3 Plantas de Zoneamento e Lirnites:
I NORTE Limite Sul da ZET -3;
11 LESTE Oceano Atlantiw;
111 SUL Reta formada pela linha que parte do lirnite Norte da ZET-1 at8 o ponto de
intersqao da margem direita da via de trafego corn o loteamento Sdo Francisco; e
IV OESTE Margern direita da via de ~ f e g oAv. Senador D i n a h Mariz, aonhecida
como Via Costeira, no sentido Praia de Areia Preta-Ponta Negra, paFtindo do limits sul
da ZET-3, estabelecido na Lei 3.639187, at6 a interseHo corn a reta limite Sul da ZET-1
Loteamento Sao Francisco.
Art. 3Q Ficam expandido os limites das zonas ZET-1, ZPR (Parque das Dunas), e ZER2 at8 encontrar O lirnite da ZET-2, definidos no artigo anterior, conforme O Anexo Ill.
Art. 4g 0 s usos do solo, densidades demoghficas e demais prescriqbes urbanisticas
para zona de que trata o artigo qQ desta Lei sao os constantes dos Anexos I e II, Usos
Pennitidos na ZET-2 e Quadro de Prescriqbs Urbanisticas, respectivamente.
5 lQ
0 s usos do solo, densidade demoghfica e demais prescrifles urbanisticas de
que trata o caput deste artigo sedo adotados exclusivamente dentro do limite desta Zona.
5 2P 0 s usos do solo permitidos nesta Zona esao sujeitos A nucleag80, de
conformidade corn regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal no prazo de 90
(noventa) dias.
Art. 5P Serao obedecidas as demais disposiqbs da Lei nQ 3.175184 Plano Diretor de
Natal e da Lei nQ 4.1 00192 C6digo do Meio Ambiente, no que couber.
Art. 6Q As diversas unidades nudeadas da Zona deverao executar sistemas de esgoto
sanitArio, aprovado nos 6rgBos competentes e de conformidade corn o Cbdigo do Meio
Ambiente e demais disposifles t4cnicas.
Art. 7Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposi@es
em contdrio.
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Paldcio Felipe Camaho, em Natal, 30 de junho de 1994.
Aldo da Fonseca Tin6co Filho
PREFEITO

-

ANEXO 1 USOS PERMlTlDOS NA ZET-2

-

N~VEIS
1. h
l BIT0 LOCAL
2. AMBITO SETORIAL
3. ESPECIAL

1 - S PRESTACAO DE SERVICO
1.1 - 52-1 PRESTACAO DE SERVICO DE AMBITO SETORIAL, TAlS COMO:
hot& hospedarias,-apart-hotel, hothis residgncias, e flat-service;
1.2 - S2-2 Casas de shows, danceterias, loca~aode automdveis, boates;
1.3 - S2-3 Postos bandrios de pequeno porte.
2 - CV COM~RCIOVARWISTA
2.1 - CV1 USOS COMERCIAIS VAREJISTAS DE ~ M B I T O
LOCAL, TAlS COMO:
lojas de artesanato, quiosques comerciais, boutiques, bancas de jornais e revistas,
floriculturas, bares, lanchonetes, restaurantes, soweterias, confeitarias, gastronomia
tipica, casas de jogos, casas de banho e fisioterapia;
2.2 - CV2 GRUPO DE ATlVlDADE COMERCIAL VAREJISTAS DE AMBITO LOCAL - (CVI) +

(S2.3);

2.3 - CV3 Lanchonetes drive-in, shopping center.
3 - INS USOS INSTlTUClONAlS
3.1 - INS.1 USOS INSTlTUClONAlS DE AMBITO LOCAL, TA1S COMO:
postos de wrreios, postos de serviws e equiparnentos pObliws de pequeno pork,
wretos, espaqos para atividades culturais ao ar livre, praws, quadras e equiparnentos
esportivos, lobs e pAtios de brinquedos, sedes de ONG's, postos rnddiws, postos
salva-vidas, vestiarios e instala@es saniarias, cinemas, teatros, galerias de arte.
3.2 - INS.2 USOS INSTlTUClONAlS DE ~MBITOSETORIAL, TAlS COMO:
museus, planetArios, pinacotecas e similares;
3.3 - INS.3 USOS INSTlTUClONAlS ESPEClAlS , TAIS COMO:
pavilhgo de festas, drive-in, anfiteatros, Areas de camping e similares.

-

LEI NP4.547194 ANEXO U - QUADRO DE PRESCRIC~ESURBAN^STICAS - FOLHA Na

-

ANEXO l@ I1
QUADRO DE PRESCRIC~ESIJRBAN~STICAS
ZONA: ZET-2 (ZONA ESPECIAL TUR~STICA2 VIA COSTERA)
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OBSERVAC~ES
(I) Bar, ~estaurante,
boa& localizado
na p o q h NOW
da Area junto ao
Institute de
Biologia
Marinha.
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LEI COMPLEMENTAR NO-030. DE 28 DE DEZEMBRO DE 2 0 0 0 ~ ~ .
Altera dispositivos da Lei n24.547,de 30 de junho de 1994 e dB
outras provid6ncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL,
Faw saber que a CArnara Municipal apmvou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. 10 Fica substituido o quadro de prescri~Besurbanisticas, Anexo II da Lei nO-4.547,
de 30 de junho de 1994, pelo quadro de prescrifles urbanisticas, Anexo I desta Lei.
Art. 22 A IiberaMo do alvarA de constru@o dos ernpreendimentos aprovados com as
prescriNes definidas no quadro (anexo I), ficam vinculados a apresentaMo de projeto de
instaIaNes saniarias que possibititam a tiga@o A rede de esgoto existente.
Pardgrafo Clnlco - A IiberaMo do habite-se estd condicionada a IigaqBo das
instalaNes sanitArias dos empreendimentos A rede de esgoto existente.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaq30, revogadas as disposiNes em
contrdrio.

Palacio Felipe Carnarao, em Natal, 28 ds dezembro de 2000.
Wilma de Faria
PREFEITA

79 Publicada no

DOE de 3W 12/00.

LEI Ne 3.639, DE 10 DE DEZEMBRO DE 198780.
DispBe sobre os usos do solo e prescrip6es urbanisticas da Zona
Especial ZET-3 , criada pela Lei nq.175, de 26 de Janeiro de
1984 e dB outras providbncias.

-

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL
Fago saber que a Carnara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lQ
- Ficam regulamentados os usos do solo e demais prescriqbes urbanlsticas da
Zona Especial de lnteresse Turistico ZET-3, conforme as especificafles constantes desta lei,
e nos termos anexos que a integram:
I - Planta de Zoneamento e uso do solo - Anexo I;
II Planta do limite de interferhcia visual, Ponto de observaflo PI- anexo II;
111 - Planta do limite de interferdnciaVisual, Ponto de observa~aoP2 - anexo Ill;
IV - GrMco Etucidativo para Cdlculo dos Gabaritos - Anexo 1V;
V - Quadro de Prescrifles Urbanisticas, fls.01 ,a 03 - Anexo V.
Art. 2Q A zona de que trata esta lei , sera dividida em 3 (tds) subzonas ds Uso, nos
terrnos do Anexo I, corn a seguinte discriminaHo:
I - Subzona de predominancia Residential - SZ-l
II Subzona de Atividades Mliltiplas SZ -2
111 Subzona de Recupera~BoUt-bana AZ-3.
Art. 38 - 0 s usos do solo, densidades demoghficas e demais prescriMes urbanlsticas
para as subzonas de que trata o Art. 28 desta Lei, sao os constantes do Anexo V, fls. 01 a 03,
Quadro de Prescrir#es Urbanisticas.
Art. e0 - 0 s gabaritos mhximos de altura permitidos sea0 determinados corn a
aplica@o da fun~Botrigonometrica tangente, nos termos do grdfico elucidativo, constante do
Anexo lV.
P a ~ g r a f oQnlco- A aplicago dos gabaritos rndximos de altura previstos neste artigo ,
estende-se tambem As Zonas ZER4 e ZEM, conforme graficamente dernarcado no Anexo II.
Art. SP - As drea situadas fora dos limites ddnidos pelas seq8es S-1 e SS-33do Anexo
II, terao os seus gabaritos liberados at&o limite mdxirno estabelecido pela Lei nQ3.1 75184.
Art. 8P - S e ~ obedecidas
o
todas as demais disposifles da lei 3.175184, no que couber.
Art. P - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaMo, revogados as disposiq6es
em contrdrio.

-

-

-

-

-

-

Palacio Felipe Camarao, em Natal, 10 d e dezembro de 1987.
GARIBALDI ALVES FlLHO
Claodio Jose Freire Emerenciano

so Publicada no W E de 17112/87,

MENTAGAO DA ZET - 03

LEI NQ3.639197 - ANEXO 1V - GRAFICO ELUClDATlVO PARA CALCULO 00 GABARITO
A = ALTURA 00 OBSERVADOR
B = DIST~NCIAHORIZONTAL DO OBSERVADOR A 0
OBJETO
C = DIST~NCIA
ENTRE A EDIFICAGO E 0 OBJETO

Tga=-
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X
=B
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Ax C
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X = LIMIT€ MAXIMO DE ALTURA DA EDIFICACAO EM

RELACAO A 0 H ~ E DO
L MAR

0

VIDE ARTlGOS 56 E 57 (Lei nn 3.17 W ) .

CONFORME GRAFICO ELUClDATlVO- ANEXO IV.

VIDE ANEXO X (Lei nQ3.175184).
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LEI

-

3.639197 ANEXO V

- QUADRO DE PRESCRlCdES URBANISTICAS- FOLHA NQ 02

do

Padmento 50 96.

CE DE CONFORTO PARA

45.00 r 57.00

LEI NP 3.639197

- ANEXO V - QUADRO DE PRESCRIGBESURBANiSTlCAS - FOLHA NQ03

ANEXO V
QUADRO DE PRESCRIGOES URBAN~ST~CAS
ZONA: SUB-ZONA DE RECUPERACAO (SZ-3)
DENSIDADE: 180 habha (Ilquida)
usos
LOTE
EDIFICAGAO
FREMTE
~NDICESURBAN~STICOS
RECUOSM~NIMOS
COPlFORME YOLEKAOO MINIMA
(m2)

RU

MIIF

250,OO 10,OO

UnLIZAMO OCIJPAMO CONFORTO FRONTAL LATERAL

0,8

50 %

250,OO

5,OO

FUNW

FOLHA NP 03

sz;~

ESTAc,ON*MEMO

7,00m

1,50 3,OO (I)
0

Z

Vl DE ART!GO 47

INS- 1
CV- 1

200,OO 10,OO

1,2

80 %

5,00

S-1

200,OO 10,OO

0,8

80 %

5,00 1,50 (3) 1,50 (3)

200,OO 10,OO

018

80 %

1-2 (5)

5,OO

1 3 0 1,50(3)

1,50 (3) 1,50 (3)
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OBSERVAGUES
(L~~~QS,,T~&~)
(1) Vide anexo IX tl.

9.

(2) Vide anexo IX R.

3.

(3)vide anexo IX R.
4b.

Instrumentos do
Ord~nam~nto
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.- .
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"Nossa m i r h i setvir wm mllncia, 4th e eticihfa,
contando corn sewidores mpetemes e valorizador,
primando todos p l o respeitoao tidadio e aa meio ambieme,
contribuinh p a n fawr de Natal uma ddade a&avez mair humana,
socialmente mais jurta,solidaria e suste~ve1,
corn a melhor qualidade de vida pan toda a populaqo".

SEMURB
Rua General Glidrio, 246

Ribeira, 59.0 12- 100

Fone (84) 3232.8717
w . n d . r n . g ~brhwnurb
.

