
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 ~ U L O  I - DA FOL~TICA URBANA 

Capitulo I - Dos Objetivos e Diretrizes 

Art. lo  - 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 produ~io e 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 11 8 e 11 9 da Lei Organica do Municipio do Natal. 

Art. 3 O  - 0 s  criterios que asseguram o cumprimento dos objetivos expressos 
nos artigos lo e 2 O  desta Lei, nos terrnos do art. 119 da Lei Organics do Municipio do 
Natal, s%o: 

I - a presenraMo, prote~so e recupera~so do 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~os de 
infraestrutura urbana e a recuperago, para a coletividade, da valorizaqio imobiliaria 
decorrente dos investimentos p0blicos; 

111 - a racionalizaflo e adequa~ao do 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%o de 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~3o da 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~80 da 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 
di retrizes: 

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~go e 
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~30 no entorno; 

VII - o estabelecimento de um criterio de isonomia na fixa@o do potencia1 de 
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@~o de 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~ao deste 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. 

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 io  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~fio de 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 - powes 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~Zlo de 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~iio abandonada, 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~aes de conforto ambiental na 
cidade. 



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 $i proteeo, 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 io  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~go e 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~go ao 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. 

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 seh 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~aes do 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 
I do 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 w0 - 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  - 0s 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~cial do 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; 



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 - 0s 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 ~ o  a 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 I II : 

a) ZPA 1 - campo dunar dos bairns de Pitimbu, Candelaria e Cidade Nova, 
reguiamentada pela Lei Municipal n04.664, de 31 de julho de 1995; 

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 no 7.237, 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 n04.91 2, de 1 9 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 
2004; 

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 de  dunas, a vegetacio de mangue, os 

mcifes e as falhsias, nos terrnos do art. 3O 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~go presente 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~ados de extin~Go ou 
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 no 3.942, de 17 de julho de 1990; Zonas 
Especiais de lnteresse Turistico - ZET's, instituidas por IegislaMo 

especlfica, incluindo a Z ET 4 - Redinha; 
hreas de controle de gabarito definidas nesta Lei; 
Areas definidas em regulamentafles especificas das ZPA's. 

Ill - Su bzona 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 e s  urbanlsticas, no sentido de orientar e minimizar as a1tera-s 
no meio ambiente em consonancia com o principio do uso sustenWel; 

b) dreas definidas em regulamentaQaes especificas 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 
ProteMo Arnbiental enquanto nZo houver a devida regufamenta@o. 

Capitulo I1 - Das Areas Especiais 

Art. 20 - Areas Especiais sio 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 ~dificandi com 

objetivo de garantir 
o valor dnico - paisagistico, a preserva~ao arnbiental e ordena~8o urbanistica 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 Mom do Careca, de acordo 



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  - 0s 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~am a 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 atri butos 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: 



I - padr6es especificos de parcelarnentos, uso e ocupa@o do solo para as 
edificafles; 

I1 - formas de participa~io dos moradores, proprieMos, ernpreendedores, 
entidades p6blicas e domais organismos ngo govemamentais, corn obsenrincia dos 
princlpios relativos A fun~ao s6cio - ambiental da propriedacie e do Direito Ambiental; 

111 - a fixa@o do prep, forma de financiamento, transfergncia ou aquisi@o 
das unidades ha bitacionais 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 
me1 horias 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~Bo municipal, 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 regularizag40 juridica 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. 

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~bes do 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. 



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%o serio computados, para efeito de ocupa$%o, pergolados, beirais, 
marquises e caramanchaes. w0 - 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~io aerofotogram6trica oficial do 
Municipio. 

§So - No cbmputo do percentual da taxa de ocupa~so de que trata este artigo 
A instala~30 de guaritas, portarias, depdsitos de lixo e de gBs devera observar o que 
estabelece o inciso II I 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~io para 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 I desta Lei. 

§lo - Nos recuos frontais s e ~ o  admitidos: 
I - qualquer tip0 de construHo em subsolo nos termos estabelecidos no 51 O 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. 



&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 
exig idos nas fachadas correspondentes. 

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 nio residencial. 
§zO - 0 s  usos que, segundo a natureza, porte e grau de incomodidade, 

estiverem incompativeis corn o uso residencial, deveHo obedecer aos crit6rios 
esta belecidos em leg islago especifica. 

93O - Seeo permitidos os empreendimentos de uso misto (residenciallnao 
residencial}, desde que n%o seja ultrapassado o coeficiente de aproveitamento basic0 
nas zonas nio 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~go prejudicial ao meio ambiente ou acarretar urna repercussao significativa ao 
espaGo natural circundante. 

Padgrafo r5nico. Para os fins previstos neste artigo entende- se por 
altera~go prejudicial ao meio arnbiente aquela que possa causar degradacj30 da 
qualidade ambiental e polui@o, nos terrnos dispostos no artigo 3O da Lei Federal no . 
6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Poiitica Nacional do Meio Ambiente). 

Art. 35 - 0s 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); 
11 1 - 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. 



Art. 36 - 0s 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 ~ o  apresentar 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; 
11 1 - 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~ao e 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~ao do EIV e os 

casos em que sera obrigatbria a realizagao de audigncia pllblica estgo determinados 
na legisla~3o pertinente. 

9 3 O  - 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. w0 - 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~Bes do Municipio de Natal), pelas normas de cahter gem1 editadas pela 
UniSo e demais leis pertinentes. 

Par&grafo Qnico - A defini~ao do estudo ambiental a ser apresentado no 
licenciamento, conforme a classifica~iio do 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 



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&es de 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~ao de 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~ao e 
funcionamento da Camara de CompensaMo Ambiental de que trata o artigo anterior. 

Par&grafo unico - 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. 

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~go fundiaria de que 
tratam os artigos 24 e 27 desta Lei, atendendo Bs disposi~ies contidas na IegislaqBo 
pertinente. 

§2O - 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~iio das Aguas no prdprio lote. w0 - 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. 



T ~ U L O  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. 

§I0- Compete 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~ao desses 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~os de arboriza~ao que 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~ao de 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%o das Areas componentes do Sistema de Areas 
Verdes, estabefecer metas e procedimentos relacionados ao manejo da arboriza~80 
urbana e prever a divulga~go peri6dica 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 pd blicos, apos orienta~ao tecnica 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~30 do 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~Bo Ambiental (ZPA's) definidas no Anexo II, Mapa 2, fica o ernpreendedor 
obrigado a apresentar Projeto Complementar de Arborizaeo, conforme terrno de 



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~a de 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 - 0s 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. 

TCTULO IV - DA POL~TICA DE 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%o social 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 confl itos e transformando as vias pllblicas em espaGos 
seguros; IV - promover o desenvolvimento econbmico, minimizando 
desperdicios, racionalizando o transporte e reduzindo custos. 

Art. 59 - 0s 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~80 racional do espaGo de circula~Bo urbana 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~8o e acessiveis aos portadores de deficiQncia 
fisica e mobilidade reduzida, da integra~80 fisica 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; 



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; 
11 1 - rendas provenientes da aplica~Bo de seus prdprios recursos. 
IV - 30% (trinta por cento) dos recursos provenientes do licenciamento 
urbanistico. 
§lo - 0s 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~8o de obras de infra- estrutura, nos pagamentos 

de desapropriaMes e demais despesas necessArias 3 impIementaHo de projetos 
urbanisticos ou na aquisi~ao de 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 
operaqQes financeiras que objetivem o aumento das receitas do prbprio Fundo. 

IV - no fortalecirnento institucionai do 6rgfio municipal de planejamento 
urbano e meio ambiente. 

§2O - 0 FURB sed 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~Go que 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) 

ParAgrafo finico - 0s 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~80 pr6pria. 

Art. 65 - A  outorga onerosa sera concedida gratuitamente para constru@o de 
habita~Bo de interesse social situados nas zonas adensaveis elou nas AElS desde 
que observadas as limitafles das prescri~bes urbanisticas inseridas nesta Lei, 
aprovaqao do Conselho Municipal de HabitaHo e lnteresse Social - CONHABIN e 
atendidas as l imitaws da infra- estrutura instalada e os impactos dnico- 
paisag isticos. 

§lo - A autoriza@o de que trata este artigo, somente serA feita mediante a 
aprova~go do ptojeto de habitaHo de interesse social, pelo Conselho Municipal de 
Habitaeo e lnteresse Social. 

9 2 O  - 0s 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 no 5512004. 

lo ano (a partlr da 
vigsncia da Lei) 

2% 
dois or cento ( p ) 

Art. 66 - 0 proprietdrio de um irndvel impedido de utilizar o potencial 
oonstrutivo bAsico definido nesta Lei, em razao de iimibfles urbanisticas relativas A 

2 O  ano 

3% 
{tres por cento) 

A partir do 3' ano 

4% 
(quatro por cento) 



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~blico Municipal, 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~iio fundiaria, urbanizaMo de 

&reas ocupadas 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~go arnbiental e demais deserpropria~8es de interesse social e utilidade 
ptlblica. 

Art. 68 - Nos casos tratados neste capitulo a transferhcia do potencial 
construtivo serA efetuada mediante autoriza@io 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~ao do imdvel cedente de potencial construtivo 
dever4 conter, alem da descrigo da area cedida, as condi~fies de prote~Ho, 
preserva@o e consewaHo, quando for o caso. 

Capitulo IV - Do Parcelamento, Edifica~Bo ou Utillza~Bo Compuls6rios 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~Zio ou 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 io  utilizados localizados nas Areas adensaveis conforme Mapa I do 
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). 
§2O - 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 PQblico identifique a 
possibilidade de cria@o ou regulamentaMo de novas AEIS. 

9 3 O  - 0s 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 . 
1 0.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). w0 - 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~ao do projeto, para iniciar sua 
execug%o. 

Art. 73 - Aque~es imoveis que n30 atenderem as obrigaQZIes de 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: 

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 5O 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.gO da 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. 

lo ano a partir da 
vigbncia da Lei 

2% 

Capitulo V - Do Direito de PreempcjBo 

Art. 75 - Fica instituido o direito de preempgo para aquisi~80 de imhvel 
urbano objeto de aliena~ao onerosa entre particulares. 

Art. 76 - 0s imdveis objeto de aplica~0o do direito de preernpGo deveao, 
obrigatoriamente, ser oferecidos primeirarnente ao Municipio, em caso de alienago 
onerosa de seu dorninio. 

§I0- 0 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" - 0s 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; 
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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~Bo de h a s  de interesse 
ambientat; 
Vlll - proteeo de hreas de interesse histbrico, cultural e paisagistico. 
Art. 78 - S%o passheis da aplica~ao do 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 I I; 
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 I I, 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 prep 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~ao e oondifles de pagamento; 
IV - prep da aliena~ao e condiq6es de pagamento de terceiros interessados, 

se for o caso. 
w0 - 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 
no §I0 do artigo anterior o proprietdrio fica liberado para alienar seu irn6vel para 



terceiros, nas mesmas condifles da proposta apresentada ao Municlpio. 
§I0 - Concretizada a venda do imbvel, o proprietArio fica obrigado a 

apresentar ao Municipio, no prazo de 30 (trinta) dias, copia do instrumento pQblico de 
aliena~io do 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~io Hist6rica poderi 
requerer o estabelecirnento de Consbrcio lmobiliario, como forma de viabilizaqio de 
urn plano de urbaniza~ao ou de recuperaflo de imbvel edificado para fins de 
habita~go de 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%o das 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~ies financeiras, agentes governamentais, proprieMrios, moradores e usuarios 
permanentes, corn a finalidade de alcanqar transformafles urbanisticas estruturais, 
melhorias sociais e valoriza~iio ambiental, levando em considera~go a singularidade 
das areas envolvidas. 

n - Tambem podem ser realizadas Opera~des Urbanas Consorciadas corn 
objetivo de promover meihorias urbanas, incentivar a funMo sdcio- ambiental da 
propriedade, promover a justi~a social, gerar habitabilidade digna, presewar valores 
histbrico- culturais, enico- paisagisticos e ambientais significativos para o patrim8nio 
da cidade, promover adequagiio viaria, produggo ou melhoramentos na infra- 
estrutura, dos equiparnentos coletivos e dos espaGos phblicos. 

5 2 O  - As Areas passiveis de Opera~ao Urbana esGo definidas no Mapa 5 do 
Anexo I I. 

Art. 85 - Na implementa~io das a ~ 8 e s  das OUC's pod& haver a 
modificaqio de coeficientes urbanisticos, regras sobre uso, ocupa~io e parcelamento 
do solo, procedirnentos de regulariza~ao fundidria e urbanistica, considerando- se o 
impact0 ambiental delas decorrentes e desde que previamente discutidas e aprovadas 
em audigncias pllblicas corn os segrnentos interessados e encamin hadas ao 
CONPLAM. 

Art. 86 - Cada Opera~Bo Urbana 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~80 e fiscafizas80, obrigatoriamente compartilhado com 

representa~io da sociedade civil, coordenado por urn conseho gestor, 
especificarnente dado 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~%o das 
transformaq6es aprovadas. 

Art. 89 - 0s 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 - 0s 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~des especfficas 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~ao compuls6riosI 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 
M U N I C ~ P ~  

Capittilo I - Generalldades 

Art. 93 - 0 Sistema de Planejamento e Gestio Urbana do Municipio comp6e- 
se, 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~ao de interesse social e saneamento ambbintal. 

§I0 - A participaq80 da poputa@o sek assegurada no Sistema de 
Planejamento e G e s ~ o  Urbana 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, su bsidiar tecnicamente o Consel ho da Cidade, analisar as materias 
pertinentes a sua area de atua~ao e votar os encaminhamentos propostos pelos 
6rgaos aos quais se vinculam. 

Art. 94 - Alem das atribui~6es dispostas 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. 

S e ~ i o  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 atribui- minimas 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 s  da 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~Bes e 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~io entre 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 - Do & g ~ o  Municipal de Planejamento Urbano e Meio 
Am blente 

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 

Se~ao  I - 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~6es do 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~io dos 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~go de lnteresse Social - CONHABIN e 
peio Fundo de Habita~ao de 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~80 de 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 - Do Conselho Municipal de Transporte e TdnsIto Urbano - 
CMTTU 

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~os de 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~io corn 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~6es  de 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~TULO VII - DAS DISPOSIC~ES GERAlS 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 io  regularnentadas deverio ter 
aprovadas sua regulamenta~ao no 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~Bo para 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 sen r ip  de Agua, 
esgoto, gAs encanado, telecomunica~es, eletricidade e drenagem urbana deveao, no 
prazo mdximo de 3 (tres) anos apbs a publica~ao desta 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~io especifica sobre a 
mathria. 

Art. 116 - Este Plano e sua execu~ao ficam sujeitos a continuo 
acornpanhamento, revis30 e adapta~ao as 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 - 0s parilrnetros urbanisti- para 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 urbanisti- regulamentados 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; no 22, 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 
3 5, 8% 

w z  
5 
9 

W 

m 
W 

W 
O 

3 

AREAS 
RECEPTORAS DE 

POTEMCIAL 
CONSTRUTIVO 

(BAI RRO) 

ALECRIM 

BARRO VERMELHO 

LAGOA SECA 

CIDADE ALTA 

TIROL 

RlBElRA 

PETR~POLIS 

ROCAS 

SANTOS RElS 
(EXCLU~DA ZPA 7) 

ARElA PRETA 

PRAIA DO ME10 

DIX-SEPT ROSADO 

NORDESTE 
(EXCLU~DAZPA~) 

'QUINTAS 
(EXCLU~DA ZPA 8) 

NOVA 
-DESCOBERTA 
LAGOA NOVA 

COEF. MAXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

(m2) PARA TODOS OS USOS 

INSTRUMENT0 

Outorga Onerosa (00) 

2,5 

3 3  

3,5 

3,o 

33 

3,o 

3,5 

2 5  

295 

2 3  

2,5 

2,5 

2 3  

23 

390 

3 8  



ANEXO I 
QUADRO 2 

CONTROLE DE GABARITO NO ENTORNO DO PARQUE DAS DUNAS 

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. 

AREA 

l a  

I b 

2 

3 

4a 

4b 

ALTURA MAXIMA (G) 
(em Metros) 

S 9 ate I00  metros 
do eixo da Avenida 

Hermes da 
Fonseca, lado 

direit0 no sentido 
BR 101 - Centre da 

Cidade 

S 15 a partir dos 
100 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 

NORTE: Travessa General Sampaio 
SUL: Avenida Almirante Alexandrino de 
Alencar 
LESTE: Parque das Dunas 
OESTE: Avenida Senador Salgado Filho e 
Hermes da Fonseca 



ANEXO I 
QUADRO 3 
RECUOS 

Onde: 
1. H - a distsncia entre a laje de piso do 2 O  pavimento e a laje de piso do Qltimo pavimento Qtil. 
2. 2 O  Pavimento - primeiro pavimento elevado. 
3. Considerem-se todas as medidas em metros. 

RECUOS 

Zonas 
Adensaveis 

Zonas nao 
Adensaveis 

AT 0 2t 
PAV. 

3,OO 

FRONTAL 
AClMA 

DO 
2 O  PAV. 

H 3,00+- 
10 

TERREO 

N A 0  
OBRIGAT~RIO 

TERREO 

NAO 
OBRIGAT~RIO 

LATERAL 

20 PAV. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ - - -  

1,50 
Aplichvel 
em uma 

das 
laterais 
do lote 

1,50 
Aplicivel 

em 
ambas as 
laterais 
do lote 

20 *=IMA PAVm 

H 
1,50 + - 

10 

FUNDOS 

 AT^ 2 O  PAV. 

NAO 
OBRIGAT~RIO 

ACIMA 
2m PAV, 

H 
1,50+- 

10 



Quadro 4 do Anexo I 
(Art. 35) 

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 mmo pertencente ao mesmo; 
b) Quando owrrer enquadramento dos parimetms em 3 (tres) diferentes 
graus, serd classificado no grau intermedihrio. 

Recursos 
Ambientais e 
Urbanisticos 

Ar 

Decibeis (dB) 

Poluentes na 
airnosfera 

CONAMA 342103 e 
Odores 

Agua 
'ONAM* 357105 

SololSubsolo 

Reslduos sblidos. 

Ocupa60 em m2 

Usudrios 

Valor do 
investimento 

(em 1.000 REAIS) 

Fraco 

Dlurno 

< 40 

Noturno 

<35 

Potencial PoluidorlDegradador 

Modorado 

Ausgncia ou 
de gL 

natural. 

gera@o de 
efluentes liquidos 
Ou de 

apenas esgotos 
sanit8rios. 

Inertes, domeslicos 
e de escritbrios. 

At6 60 m2 

At4 4 

At6 60 

Olurno 

40Sa570 

forb 

Noturno 

355a560  

Dlurno 

> 70 

Emissao de odores e 
material particulado. 

GeraMo de esgotos 
sanitArios e de efluentes 
industriais sem bleos e 

graxas e sem 
substancias presentes 

na tabela X da 
Resolu@io 357 

CONAMA 

Nao perigosos e nao 
inertes 

60 m2 < a s 1800 m2 

4 e a s  170 

60 < a S 6.500 

Noturno 

> 60 

Queima de 
hidrocarbonetos, lenha, 

carvao, cascas e 
similares. 

Geraqao de efluentes 
industriais corn 61- e 

graxas e corn as 
substancias da tabela X 

da Resoluqao 357 
CONAMA 

Perigosos, incluindo 
servi~os de satide. 

a > 9800 m2 

a >  f70 

a > 6.500 



PLAN0 DIRETOR DE NATAL 1 

LEGENDA: 
Zonas Adensaveis 

7 anas de Adensamento B k i i  

Zonas de P-o Arnbbntal 

01 - LAGOAAZUL 
02 - PMUtyRA 
03 - P07ENQI 
w - N. SP DAAPRESWA~~O 
05 - REDINCIA 
MI - IW 
&'-SAUNAS 
08 - SANTOS REtS 
Og - ROCAS 
10 - RIBEIRA 
11 - PRAIA DO ME10 
12 - Cl DADE ALTA 
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 . s w . D E M U ~ &  
25 - M O A  NOVA 
28 - NOVA DESCOB ERTA 
27 - FEUE CAMARAO 
28 - CI W 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 
01 - LAGOAAZUL 

1 
02 - P A I W  
03 - POTENGI 
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 
15 - M& LUlZA 
16 - U C R l M  
17 - QUINTAS 
18 - NOROESE 
19 - BARRO MRMELHO 
20 -TIROL 

I 21 -LAQOASECA 
22 - DIXSEPT ROSADO 
n - em PASTOR 
~~-N.SFT.DENAZ&& 
25 - IAGOA NOVA 
28 - NOVA DESCOBER'TA 
27 - FELIPE MA- 
MI - Cl DAD€ DA ESPERANM 

0 29-CIRADEWVA 
g ~ O - C A N D E W  

31 -GUARAPES 
32 - PLANALTO 
xi - PIMTIBO 
M - NE~POUS 
35 - CAPIM MAC10 
98 - PONTA NEGRA - Limite de Bairns 

8 - Urnite Intermunicipal - Limite de Regides 
--- Lhha Fdrrea 







MRBTOSAVMRUS RESWVAOOS 

LEGENDA: 
AREA DE OPERAW URBANA 

01 - LAQOAMUL 
0 2 - P A J W  
03 - POTENGI 
@4 - N. S R  MAPRESENTAW 
05 - REDINHA 
cw - IGAM 
07-SAUNAS 
08 - SANTOS RElS 
09 - ROCAS 
10 - RIIEIRA 
t l  - PRAIA 00 ME10 
12 - ClOADE ALTA 
I3 - PEl'RbWLIS 
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 
28 - ClOADE DA ESPERANW 
29 - C l W E  NWA 
30 - CAPIDELARIA 
31 -GUARAPES 8 32-PLANALTO 

p 33 - PIM~BO 
w - NE&OUS 3 SS - CAPIM MACIO 

G 38 - POMTA NEGW 

P - Limife de Bairros - Lirnite Intermunicipal 
U - Umltede Reg- 
0 -+- Linha F h  



MRBTOSAVMRUS RESWVAOOS 

LEGENDA: 
I ZONA ESPECIAL DE 

INTERESSE HISTbRICO 

01 - IAGOAAZUL 
02 - PAIqARA 
03 - POTENGt 
oil - N. SFT DAAPRESENTA~ 
05 - REDINHA 
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 
I6 -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 
a - CIDADE NOVA 
30 - CANDELARIA 8 u.,umw, 
3 2 - P W T O  
33 - PIMTIBU 

35 - CAPIM MAClO 
Jg-PONT*NEGw ' - Limitede B a i r n  - timite lntermunicip~~l - Limm de Regi6es -- - - Linha F h a  



LEGENDA: 
Areas N%o Edificantes 

Gabarito de I Pavirnento 

Gabarito de 4 Pavimentos 

] PLAneO DIRETOR DE NATAL I 

W 





Coordenadas da Zona de Protegiio Ambiental - 06 

Projwgo Universal Transversa de Mercator (UTM) 
Datum - SAD69. 
Zona - 25s 
Meridian0 Central: 33 W 





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: 33 W 





Coordenstdas da Zona de Prote~iio Ambiental - 08 (B) 

Proje@o Universal Transversa de Mercator (UTM) 
Datum - SAD69. 
Zona - 25s 
Meridian0 Central: 3 3 W 







Coordenadas da Zona de Proteqio Ambiental- 09 

Proj~go  Universal Transversa de Mercator (UTM) 
Datum - SAD69 
Zona - 25s 
Meridian0 Central: 3 3 W 
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Coordenadas da Zona de Proteqiio Ambiental - 10 

ProjeqZo Universal Transversa de Mercator (UTM) 
Datum - SAD69 
Zona - 25s 
Meridian0 Central: 33 W 




