LEI COMPLEMENTAR No079 DE 04 DE JANEIRO DE 2007
DispBe sobre a Operaqao Urbana Ribeira, concede iseng80 e
redu~aode tributos municipais e da outras providBncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL
F a ~ saber
o
que a CBrnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Comptementar:

-

Art. lo Fica aprovada a Operafio Urbana Ribeira, cornpreendendo urn conjunto
integrado de intervenMes coordenadas pelo Municfpio, atraves da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanism0 - SEMURB, corn a participaflo do Poder Poblico, nos nfveis, federal,
estadual e municipal, dos proprietdrios, moradores, usuArios permanentes e investidores privados,
visando A recupera~goe revitalizaHo da Area do bairro da Ribeira, bem como determinadas
transforma@es urban~sticas,corn utiliraeo de recursos poblims e privados.

-

Art. 20 A OperaHo Urbana Ribeira tern como objetivos a prorno@io
do desenvolvirnento
urbano, a rnelhoria da qualidade de vida dos moradores e usuArios, o incentivo ao uso residencisl,
mrnercial e de servi~os,&s atividades turlsticas, culturais e artisticas, a valoriza@o do patrimbnio
histbrico, artistico, cultural, aquifetgnico e urbanistico, mediante a melhoria da infra-estrutura local
e da qualidade arnbiental do bairro.

-

Art. 3 O A drea objeto de interven@o da OperaHa Urbana Ribeira B a delirnitada pelo
perimetro assinalado em planta (Anexo 31, cornposto pelas Av. do Contorno, Rua Juvino Barreto,
R. Princesa Isabel, R. do Saneamento, R. Gustavo Cordeiro de Farias, R. Felinto Elisio, R. Silva
Jardim, Av. Duqus de Caxias, Av. Januario Cicco, R. Sao Joio, Canto do Mangue e o Rio Potengi.

-

Art. 4 O Sao objetivos especificos da Area de IntervenHo da Opera@o Urbana Ribeira:
I normatizar e incentivar o melhor aproveitamento dos imbveis, em especial dos nao mnstruidos
ou subutilizados;
II incentivar a recupera~Boe preserva~Bodo patrimbnio hisurico, artistico, arquitetanico e
arnbiental urbano;
111 ampliar e articular os espaws de uso pdblico, em particular os arborizados e destinados &
circula@o e bem-estar dos pedestres;
IV iniciar urn processo mais amplo de melhoria da qualidade de vida e condi~besurbanas da
area, inclusive dos moradores de fiabitafles de interesse social;
V fornecer diretrizes urbanlsticas para a ocupaHo futura, considerando as especificidades da
area, em nivel quantitative, otimizando o aproveitamento da infra-estrutura, s em nivel qualitativo,
garantindo a qualidade dos espaqos de viv6ncia publica.
Art. 5 O A Area de Intervenqao da Operaeo Urbana Ribeira tern como diretrizes
urbanisticas:
I - a revisao do Plano Viario para a area de mod0 a agilizar o fluxo de velculos e disciplinar as
areas de estacionamento;
II o incentivo A diversificaflo dos diferentes usos do solo na area, priorizando os usos
residential, institutional, turfstico, cultural, de lazer e a cria~gode areas de estacionamento;
111 - a valorizaMo dos espaQosde uso exclusive dos pedestres;
IV a restri@o e a disciplina do transporte individual e a maior eficiencia do transporte coletivo,
corn a interiigaHo dos sistemas de Bnibus, trens urbanos e transportes fluviais ou maritimos;
V a utilizaqio de instrumentos legais que propiciem obras de conservaMo e restauro dos
ediflcios ou conjuntos de interesse histbrico arquitethnim, bem mmo logradouros pQblicose Areas
de interesse ambiental;
VI o incentivo A arborizaHo e manutenHo das Areas poblicas n8o ocupadas.

-

-

-

-

-

-

Art. 6 O A Area de IntenrenHo da OperaMo Urbana Ribeira de que disp6e o art. 3 O desta Lei serd
dividida em t&s Areas:
I Area 1 Area de RecuperaMo Histdrica, entendida esta como sendo o setor do bairn da
Ribeira que guarda sitios e edificaMes de impomncia cultural, histdrica e arquitet6nica, que, em

-

-

-

parte, esta coberto pela Zona Especial de PreservaMo Histdrica ZEPH, definida na Lei 3.942, de
9 de julho de 1990;
II Area 2 Area de RenovaMo Urbana, entendida esta como sendo o setor do bairn, da Ribeira
que reune condiNes de maior adensamento e consequente otirniza@o da infra-estnrtura
existente no bairro.
4 loA Area I Area de Recuperaeo Histdrica ARH, B a delimitada pelo perimetro assinalado
em planta (Anexo 3), compost0 pelas Av. do Contorno, R. Junqueira Aires, R. Henrique
Castriciano, PC. Augusto Severo, Tv. Maestro Cicco, Av. Rio Branco, R. Sachet, Av. Duque de
Caxias, Pq. Jose da Penha, Av. Duque de Caxias, Av. Janudrio Cicco, R. Sao Joao, Canto do
Mangue e o Rio Potengi, corn indices e prescriMes urbanisticas definidos no Quadm de
Prescri@es Urbanisticas (Anexo 2).
5 20 A Area 2 Area de Renova~soUrbana ARU, B a delirnitada pelo pertmetro assinalado em
planta (Anexo 3), composto pelas R. Juvino Barreto, R. Princesa tsabel, R. do Saneamento, R.
Gustavo Cordeim de Farias, R. Felinto Elisio, R. Silva Jardim, Av. Duque de Caxias, Pq. Jose da
Penha, Av. Duque de Caxias, R. Sachet, Av. Rio Branco, Tv. Maestro C i m , Pq. Augusto Severo,
R. Henrique Castriciano, R. Junqueira Aires, R. Juvino Barreto, corn fndices e prescri@es
urbanisticas definidos no Quadro de PrescripBes Urbanisticas (Anexo 2).
$ 3 O A Area 3 Area AdensBvel
se encontra assinalada em planta (Anexo 31, n8o
compreendida pel0 perlrnetro descrito no art. 3 O , que se submete aos indices e prescriqhs
estabelecidos no Plano Diretor de Natal - PDN, para o bairro.
4O
0 s ediflcios isolados, ou em conjunto, de interesse social, histbrim ou aquitet&nico, bem
como os sitios arqueolbgicos lmlirados nos bairros de Santos Reis, Rocas e Cidade Alta, podem
requerer os beneficios desta Lei, mediante parecer favohvel do 6rgao municipal de planejamento
urbano e meio ambiente, atendendo ao interesse pPblioo que possam ter e, ainda, que
mantenham rela@o corn a recuperaMo e renovaHo urbana da Ribeira.
Q 9 Para os fins dos incentives fiscais, o $ 4 O deste artigo quando aplidvel a im6veis fora da
drea compreendida pela Area de IntervenqSo da OperaMo Urbana Ribeira n8o alcanp a redugo
de aliquota do lmposto Sobre Serviw de que trata o inciso II do artigo 19 e o artigo 22.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 7 As obras a serem realizadas na Area de IntervenHo da Opera@o Urbana Ribeira
obedeceio as prescriqbs urbanisticas contidas no Anexo 2 e, no que couber, ao disposto no
Plano Diretor de Natal e CMigo de Obras e Edificafles do Municipio.
5 loAs prescriNes mntidas no item II do Anexo 2 podeho ser aplicadas em qualquer Area
rnediante outorga onerosa, conforme disposto no Plano Direfor de Natal.
5 20 As prescri@es contidas no item Ill do Anexo 2 p o d e ~ oser aplicadas rnediante
contrapartida, na forma do art. 13 desta Lei.
5 3O Para os usos residential, de ediflcio-garagem e de atividade hoteleira podeGo ser aplicadas
as prescriq6es constantes do item II ou Ill do Anexo 2, independent0 da Area onde esteja situado
o imbvel,
§ C Poded ser concedida a particulares autorizaMo para execuMo de serviqos de melhoria e
conservaqao de Areas p0blicas, as quais deverao ser realizadas sem qualquer &nus para o
Municipio e sob sua autorizaHo, ou mediante contrapartida.
4 So 0 s interessados podeho apresentar solicitafles para regularizaHo de mnstnr@es
existentes em desacordo corn a IegislaHo urbanistica municipal, devendo apresentar
documentaHo do 6rgBo de controle do patrimbnio da Uniao neste Estado, relativa A posse do
terreno, quando for o caso.

-

-

-

-

-

-

Art. 8 O Para as propostas que envolvam Areas onde existam habitat$es de interesse
social, os proponentes deveao incluir em seu escopo a solu~Sodo problema habitacional dos
seus moradores, a ser realizada em conjunto corn o Municipio e sob sua orientaHo e submetida 21
aprovaqao do Conselho de Habitaqao.

-

Art.
0 s bens de uso cornurn, preexistentes na Area envolvida na proposta de
Operago Urbana, podeeo ser remanejados dentro da prdpria iirea, objetivando sua melhor
utitizaHo, desde que submetido e agrovado o respectho projeto ao Conselho Municipal de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente - CONPLAM, vedada a redu@o do total de area pQblica.

Art. 10 - 0 Munictpio poderA fazer uso do institute da desapropriat$o para alcanwr os
objetivos desta Lei.
Padgrafo Qnico- No caso im6vel integrante do patrimbnio de Unigo, dever4 set consultado o
respective 6rgao de controle, quanto possibilidade de desapropriaflo da posse ou dominio Ijtil.

-

Art. I 1 0 s usos incentivaveis para instalaHo na Area de IntervenMo da OperaHo
Urbana Ribeira poderio ultrapassar os padmetros maximos definidos pelo Plano Diretor de Natal
e pela Lei 3.94211990 - ZEPH, condicionados ao estabelecido no Quadro de PrescriGes
Urbanisticas, Anexo 2, desde que vinculados A cobranw de outorga onerosa ou A contraparticia
para viabilizaMo das interven@es identiftcadas no Quadro de Obras de que trata o art. 13.

-

Art. 12 A outorga para constru@o acirna dos indices bdsicos serd gratuita para os usos
criacgo de areas de estacionamento ou
ediflciu-garagem nas Areas 1 e 2.
Paragrafo Onico. A gratuidade de qus trata o caput deste artigo nao se aplica no caso de
contrapartida.
residential, institutional, turlstioo, cultural, de lazer e a

Art. 13 - 0 licenciamento urbanistico e ambiental das obras e a@es mencionadas no art.
padgrafos lo,
2 O e 4 O , desta Lei, condicionado A apresenta@o de contrapartida para a
execut$io das obras indicadas no Quadro de Obras, - Quadro I, anexo a esta Lei, #eve observar
os seguintes aspectos:
I - atendimento as diretrizes estabelecidas nesta Lei;
If - adequaHo e qualidade da proposta no tocante a soluMo dos problemas habitacionais
existentes, quando for o caso;
lit - irnpacto urbanlstico da implantaHo do empreendimento no tocante A saturaflo da
capacidade viaria do entorno, 9 qualidade ambiental e A capacidade da infra-estmtura existente;
IV - uso e ocupaqio do solo na vizinhanw e suas tendencias recentes;
V - articulaMo e encadeamento dos espagos pQblicose dos espagos particulares de uso cotetivo;
VI - valorizaflo paisagistica dos logradouros, o enquadramento da volumetria das edificaqbs
existentes e a corre@o dos elementos interferentes, h i s como empenas cegas e fundos de
edificafles;
VII - necessidade de desapropriaMo de imbveis;
VlIl - atendimento As diretrizes do Plano Diretor de Natal, do Cbdigo de Obras e EdificapBes, do
Cbdigo do Meio Ambiente e da Lei Municipal no.4.090192 - Eliminaqeo de Barreiras Arquiteanicas
e demais normas aplicaveis,
5 lo0 s interessados podem sugerir outros itens, desde que aprovados pet0 6rgao municipal de
planejamento urbano e meio ambiente, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e
Meio Arnbiente - CONPLAM, para o Quadro de Obras - Anexo 1, quando da apresentaqAo do
pedido de licenciamento.
§ T Em face da utilk@o dos indices definidos no item Ill do Anexo 2 desta Lei, B exigida do
interessado a respectiva contrapartida, que pode ser:
I - financeira;
It - em bens imdveis localizados no bairro da Ribeira;
I[I - em obras publicas vinculadas aos objetivos da OperaMo Urbana Ribeira.
7O,

-

-

-

Art. 14 Para in~ntivara restauraMo e wnservaMo dos imdveis isolados ou em
conjuntos de valor histdrico-paisagistico, dos jB tombados e dos que vierem a ser tombados pelo
Poder PQblicoou contidos no perimetro descrito no art. 3 O desta Lei, fica prevista a transfekncia
de potencial construtivo para outros imdveis localizados no bairn da Ribeira, nos termos do Plano
Diretor de Natal.
$ lo0 imdvel receptor do potencial mnstrutivo fica dispensado da outorga ou contrapartida
correspondente & &tearecebida.
Q 2 O As diretrizes para os projetos de resburo e consewago dos irndveis de que trata o caput
deste artigo $ergo fomecidas pelos 6rgaos competentes, atrav4s do Cornite Gestor da Operaeo
Urbana Ribeira, mencionado no artigo 29 desta Lei.

-

-

5 3 O 0s projetos de restauro e conserva@o dos bens imbveis de que trata o caput deste artigo
deverZio set aprovados pel0 6rgBo municipal de planejamento urbano e meio ambiente, ao qua1
cabe a fiscalizaqZio e aceita@io das obras.
5 4 O Fica o Municfpio de Natal autorizado a celebrar conv&nios e parcerias corn institui -es
pOblicas e privadas cia Area de restaura@o e mnserva@o para assessoramento tknico na
de Interven~ioda Operaqao Urbana Ribeira.
5 5 O A autorizaqao para transfesncia do potencial construtivo fica condicionada a que a
restaura~40, conservaHo ou qualquer outra obra previamsnte licenciada seja conclulda e
aprovada pelo Escritdrio Tdcniw da Operaflo Urbana Ribeira

La

Art. 15 - 0 Municipio de Natal aprovarh a transfeencia do potencial construtivo a que se
refere o artigo anterior, a p b analisar seu impacto urbanistico e ambiental nas imediams dos
im6veis receptores, observado o disposto no Plano Diretor de Natal e sua regulamentaflo.

-

Art. 16 A andlise do impacto urbanistico a que se refere o artigo anterior deverA observar
os seguintes pahmetros urbanisticos:
I as diretrizes constantes do Plano Diretor de Natal, Cbdigo de Obras e Edificagdes, Cbdigo do
Meio Ambienie e Lei No. 4.090192 - EliminaqAo de Barreiras Arquitetdnicas, sempre sob
orientaMo do Escritdrio Tbcnico;
II - o impact0 urbantstico da implantago do empreendimento no tocante A saturaqio da
capacidade viaria do entorno, A qualidade ambiental e
paisagem urbana; de acordo corn
parametros definidos no Plano Dtretor de Natal;
111 o uso e ocupaqao do solo existent9 no entorno e as tendgncias do seu desenvolvimento.

-

-

-

M. 17 0 Municipio devera, nos termos dispostos pelo Plano Dimtor de Natal, exemr o
contmle dos licenciamentos concedidos por foqa do estabelecido nesta Lei, obsenrando o
atendimento A infra-estruturajB disponivel no bairro.

-

Art. 18 Para consecuHo dos objetivos desta Lei sao concedidos incentivos fiscais para
realizaqao de investimentos na restaura~ao,recuperaflo e manutenHo do patrimanio construtdo
e na instalaeo de atividades produtivas voltadas para o com8rci0, turismo, cultura, lazer e uso
residencial, localizada, exclusivamente, na Area de Intervene0 da OperaqAo Urbana Ribeira.

-

A h 19 0 s beneficios ftscais de que trata esta Lei compreendem:
I a isen@o ou redu@o de altquota do lrnposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II a redu@o de allquota de lmposto Sobre Serviws de Qualquer Natureza ISSQN;
IIt a isenq%oda Taxa de Limn- decorrente da localiza@o de estabelecimento e da execuflo de
obras ou senriqos de engenharia e urbanizaeo de Areas.

-

-

-

-

Art. 20 Fica isento do pagamento do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU pelo prazo de:
I quinze anos,o imovel localizado na Area de Intenren@o da OperaHo Urbana Ribeira em que o
proprietario realize sua restaura@o total, nos terrnos do inciso I do artigo 25, ou o reforme,
transformando-o em edificago de uso residencial;
II quinze anos, os imoveis localizados na Area de intewenflo da Operaeo Urbana Ribeira de
propriedade dos clubes n6uticos reconhecidos de utilidade pliblica municipal;
111 dez anos, o imbvel localizado na Area de IntervenMo da OperaHo Urbana Ribeira em que o
proprietdrio realize sua restauraflo parcial, nos termos do inciso II do artigo 25;
IV cinco anos, o imdvel localizado na Area compreendida pela Area de Intervenfio da OperaMo
Urbana Ribeira em que o proprietdrio realize a recuperaq%ototal de subunidade; nos termos do
artigo II1 do artigo 25.
Art. 21 Fica a altquota do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
reduzida em trinta por cento para os irndveis cujo proprieGrio realize obras de conserva@o total
em imovel jB restaurado antes da vig&ncia desta Lei, na forma dos incisos I e II do artigo anterior.

-

-

-

-

-

-

-

Art. 22 Fica a aliquota do Imposto Sobre S e r v i p de Qualquer Natureza ISSQN
reduzida em:
1 - trinta por cento, quando o prestador, realizando servicp constante do § lo
deste artigo, o f ~ e r
na Area de IntervenHoda OperaMo Urbana Ribeira e nesta for estabelecido;
II - sessenta por cento, quando o prestador, realizando serviqo constante do 5 lo
deste artigo, o
fizer na Area de IntervenMo da OperaMo Urbana Ribeira, for estabelecido em pr4dio tamb6m
nela localizado e que tenha sido totalrnente restaurado pelo proprietArio, nos termos desta Lei.
111 sessenta por cento, quando o prestador realizando serviqos constantes nos itens XX ao
XXXlV do § lo
deste artigo, o firer na Area de Interven~aoda Opera~BoUrbana Ribeira.
5 loA redu@o de aliquota de que trata este artigo atcan-, exciusivamente, os seguintes

-

-

servitps:
I - analise e desenvolvimento de sisternas;
11- prograrnaHo;
111 processamento de dados e congheres;
IV - elaboraeo de programas de computadores, inclusive de jogos eletfinicos;
V assessoria e consultoria em informdtica;
VI
suporte t4cnim em informdtica, inclusive instalaMo, configura@o e manuten@o de
programas de computaq8o e bancos de dados;
VII planejamento, confeqZio, manutenqao e atualiza@o de pAginas eletr6nicas;
Vlll batbearia, cabeleireiros, manicures, pedicures e congeneres;
IX esteticistas, tratamento de pele, depilaflo e cong8neres;
X banhos, duchas, sauna,massagens e cong6neres;
XI ginastica, danw, esportes, nata@o, arbs marciais e demais atividades flsicas;
XI1 centros de ernagrecimento, spa e cong3neres;
Xlll - instruqAo, beinamento, orientaHo pedagdgica e educacional, avaliaHo de conhecimentos
de qualquer natureza;
XIV - hospedagem de qualquer natureza em hot&, aparf-service condominiais, flat, apart-hotdis,
hot4is midencia, residence-service, suite service, hotelaria marltima, mot&, pensties e
cong6neres; ocupa@o por temporada corn fornecimento de s e ~ i q o(o valor da alirnentaHo e
gorjeta, quando incluido no precp da diaria, fica sujeito ao imposto Sobre Serviqos);
XV agenciamento, organizaqao, promoMo, intermediaqAo e execuqgo de programas de turismo,
passeios, viagens, excuMes, hospedagens e conggneres;
XVI agenciamento de noticias;
XV11 agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veicula@o por
quaisquer meios;
XV111
guarda e estacionamento de veiculos terrestres auton-totores, de aeronaves e de
embamg6es;
XIX espet8culos teatrais;
XX exibiqhs cinematogrificas;
XXI espeGculos circenses;
XXll programas de auditdrio;
XXlll parques de diversiies, centros de Iazer e congdneres;
XXlV - bates, taxi-dancing e congeneres;
XXV shows, ballet, dantps, desfites, bailes, bperas, concertos, recitais, festivais e cong&neres;
XXVI feiras, exposipbs, congresses e mnggneres;
XXVII bilhares, bliches e diversaes eletrdnicas ou nSo;
XXV111- cornpeti~aesesportivas ou de destreza fisica ou intelectual, corn ou sem a participaeo do

-

-

-

-

-

espectador;

-

M I X execu@o de mbsica;
XXX produMo, rnediante ou sern encomenda pdvia, de eventos, espet8culos, entrevistas,
shows, ballet, danqas, desfllss, bailes, teatros, dperas, concertos, recitais, festivais e congdneres;
XXXl fornecimento de mQsica para ambientes fechados ou nao, mediante transrnissao por
qualquer processo;
XXXll desfiles de blocos carnavalescos ou folcldrims, trios el6tricos e congeneres;
XXXl ll exibiHo de filrnes, entrevistas, musicais, espetAculos, shows, concertos, desfiles, bperas,
competifles esportivas, de destreza intelectuat ou oongeneres;
XXXIV recreaMo e anm
i a@o
i,
inclusive em festas e eventos de qualquer natureza;

-

XXXV fonografia ou gravaqao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congenews;
XXXVl fotografta e cinematografia, inclusive revela@o, ampliago, cbpia, reproduHo, trucagem
e congeneres;
XXXVll reprografia, microfilmagem e digitalizaHo;
XXXVlll composiflo grata, fotocomposi@o, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia;
XXXIX- IubrificaHo, limpeza, IustraHo, reviJo, carga e recarga, conserto, restaura@o,
blindagern, manutengo e conserva@o de rndquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos,
rnotores, elevadares ou de qualquer objeto (exceto p e p s e partes ernpregadas, que ficam sujeitas
ao ICMS);
XL recondicionamento de motores (exceto pews e partes empregadas, que ficam sujeitas ao
ICMS);
Xti
restauraMo, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizaHo, corte, recorte, polimento, plastica@o e
congenere$, de objetos quaisquer;
XLll coloca@o de molduras e conggneres;
XLlll encademaMo, grava@o e doura@o de livms, revistas e conggneres;
XLlV alfaiataria e costura, quando o material for fomecido pelo usudrio final, exceto aviamento;
XLV funilaria e lanternagem;
XLVl carpintaria e serralhetia;
XtVll serviws de programaeo e comunicafio visual, desenho industrial e congeneres;
XLVlll serviws de chaveiros, conferno de carimbos, placas, sinalizafio visual, banners,
adesivos e cong8neres.
5 P - A redu@o a que se refere o caput deste artigo sera aplicada pelo periodo de vigencia desta
Lei.

-

-

-

-

-

Art. 23
Ficam isentos da Taxa de Licen~apara a Localiza@o os contribuintes
estabelecidos ou que venham a se estabelecsr na Area de IntewenHo da Operaeo Urbana
Ribeira no prazo de urn ano, oontados do inlcio da vigencia desta Lei e se localizem prhdios que
tenham realizado restaura@o total, restaurago parcial ou recuperaMo total ou de subunidade.
Pahgrafo h i m A isen@o a que se refere o caput deste artigo seh aplicada pet0 periodo de
vigencia desta Lei.

-

-

Art. 24 Flcam isentos do pagamento da Taxa de Licenqa decorrente da execu@o de
obras ou servipos de engenharia e urbanz
i a@o
i
de Areas, os contribuintes que executarem obras
de restauraqZio total, restauraHo parcial e recupera~Ziototal ou de subunidade situadas na Area
de IntervenHo da OperaHo Urbana Ribeira.

-

Art. 25 Para os fins desta Lei, entende-se por:
1 restauraeo total de im6vel- a intervenqao de natureza oorretiva que consiste na reconstituiqao
das caracterlsticas originais do imbvel de valor histbrim, no que diz respeito A recuperaeo total
do mesmo, cornpreendendo as estruturas afetadas, os elementos destruldos, danificados ou
descaracterizados, as instalaq8es internas ou ainda de expurgo de elementos estranhos;
II - restauraHo parcial de irnbvel compreendendo toda fachada e coberta - a intervenHo de
natureza corretiva, que consiste na reconstituiflo das caracterlsticas originais do imdvel de valor
histdrico, rnediante a recuperaflo total da fachada e da coberta, compreendendo as estruturas
afetadas, os elementos destruidos, danificados ou descaracterizados, ou ainda, de expurgo de
elementos estranhos;
111 recuperaHo total de irnbvel a intervenHo realizada em imdvel que nao seja objeto de
preservaHo, que consiste na recuperaHo integral, compreendendo a estrutura, as instalaws, os
ambisntes interiores e os elernentos externos das fachadas e da ooberta;
IV recuperaflo total de subunidade a intervenqao que restrita a subunidade de urn imdvel,
compreenda a recuperaHo total desta, nas suas partes internas e externas;
V conserva@o a intewenflo, realizada em imdvel restaurado que consiste na rnanutenHo do
imdvel resultante daquelas intervenc8es.

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 26 A conmssao dos inmntivos fiscais pmvistos nesta Lei, decorrentes do lrnposto
sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU, lrnposto Sobre Serviqos de Qualquer

-

Nature= - ISSQN e Taxa de Licenqa para Iocalira~BoB requerida ao Secret6rio Municipal de
Tributacao para produzir efeitos sobre fatos geradores futuros aa requerimento e ser4 instrutdo
corn:
I - certidao fornecida pelo drgao municipal de planejamento urbano e meio ambiente a qua1
cornprove ter havido a restauraqao total, garcial, recuperaMo total, recuperaMo de subunidade ou
mnserva@o, conforme projeto aprovado, bem como a certidao de que trata o artigo 32, se for a
hipbtese.
II - CertidZio Negativa de Ddbitos para corn a Fazenda Municipal;
Ill- "Habite-sewda obra, expedido pelo 6rgZio municipal de planejamento urbano e meio ambiente.
lo0 Sewetario Municipal de Tributaeo, a quem compete o deferimento dos requerimentos
dos incentivos fiscais, pode pedir outros documentos ou dilig6ncias necessarias ao wnvencimento
decisorio e que garantam a fie1 execuqAo desta Lei.
§ 20
A falta de qualquer dos documentos previstos no "caputm deste artigo importa no
indeferimento imediato do pedido.

-

-

Art. 27 - 0 pedido de isenCgo do pagamento da Taxa de Licentp para execu@o de obras
ou servi~osde engenharia e urbanizaHo 4 requerida ao titular do 6rgBo municipat de
planejamento urbano e meio ambiente, quo informar& sobre o cumprimento das normas
urbanisticas e arnbientais e a possibilidade de concesgo da respectiva lioenw, cabendo a
decish final ao titular da Secretaria Municipal de TributaHo.

Art. 28 - 0 s incentivos fiscais concedidos seho revogados, a qualquer tempo, se
constatado o descumprimento, por parte do beneficiArio, dos objetivos e obrigaNes definidos
nesta Lei, assegurado o exerctcio de direito de defesa, nos termos previstos na IegislaHo
tributhria.
Art. 29 - Para adrninistraMo e acornpanhamento desta Lei, ficam mantidos os seguintes
organismos de gesGo e controle criados peto Decreto no.6.279, de 8 de outubro de 1998:
I - Cornit6 de Gestao da OperagSo Urbana Ribeira, conforme composiHo definida no paragrafo
prirneiro do art. 34, que teri atribuiqhs de gerir os recursos destinados ao Fundo Especial da
OperaHo Urbana Ribeira;
II - Escritdrio Tknico da OperaMo Urbana Ribeira, formado por equipe multidisciplinar de
servidores do Municipio e instituldo pelo Chefe do Executivo.
8

-

Art. 30 A aprovaHo dos projetos que se beneficiaeo dos instrumentos urbanisticos
pmvistos para a Area de IntervenHo da Opera~aoUrbana Ribeira fica condicionada
formaliz~t@ode urn contrato, definindo as obfigafles e garantias mutuas entre o proponente e o
Municipio, cujo cumprimento deve ser fiscalizado anualmente.

Art. 32 - A expedigo, pelo drg€io municipal de ptanejamento urbano e meio ambiente, de

Art. 31 0 prazo para inicio da execu@o das obras de urn projeto aprovado nos termos da
Operaggo Urbana serd de at4 seis meses a contar da expediMo da respectiva licentp.

certidao comprobat6ria da realizaHo efetiva das contrapartidas referidas no artigo 13 desta Lei,
ficah condicionada A constataHo da execuHo dessas obras, em mnformidade com a proposta,
e a cornprova@o de recebimento da contrapartida.

-

Art. 33 Para o ~Alculodo valor da contrapartida definida no artigo 13 desta Lei, fica
estabelecido o seguinte:
I - s aprovafio de propostas de obras a que se refere o artigo 7 O desta Lei e a legaliza@o de
edificaMes existentes ter6 a contrapartida calculada conforme o disposto em regulamento;
II - o ormmento da obra a set executada em contrapartida sed calculado pel0 Escritbrio Tgcnico e
pela Secretaria Municipal de Obras, conjuntamente.
Padgrafo Onioo - Para as solicita@es propostas durante o primeiro ano de vigdncia desta Lei,
serd concedido um desconto de 40% (quarenta por oentu) sobre a contraparticia.

-

Art. 34 Fica criado o Fundo Especial da Operaqiio Urbana Ribeira - FEOUR, corn vistas 4
realizaqao dos objetivos desta Lei e aqdes dela dewmntes.
5 lo0 Fundo seri administrado pelo Comite de GesGo que tera a seguink wmposi@o:
I) o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB;
li) urn representanteda Secretaria Municipal de Tributa~go- SEMUT;
Ill) urn representanteda Secretarla Especial de Com&rcio, IndGstria e Turismo - SECTUR;
IV) urn representante da FundaqAo Capitania das Artes - FUNCARTE;
V) urn representantedo lnstituto do Patrirndnio Historico e Arttstico Nacional - IPHAN;
VI) urn representante do lnstituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-RN;
VII) um representante do lnstituto Histbrico e GeogrAfico - IHG-RN;
Vltl) dois representantes de associa@es cornunitarias da Ribeira;
IX) urn representante da AssociaMo Comercial do Rio Grande do Norte - ACRN;
X) urn representante da Ger6ncia Regional do PatrimBnio da Uniao - GRPUIRN;
XI) urn representante do lnstiuto de Desenvolvimento Econ6mico e Msio Ambiente - IDEMA;
XII) um representanteda Companhia Docas do Rio Grande do N o h - CODERN;
XIII) urn representanteda Companhia Brasileira de Tmns Urbanos - CBTU.
XIV) urn representante do Sindicato da ConstruHo Civil - SINDUSCON
5 2* 0 Secretdrio Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e o ordenador de despesas do
Fundo.
5 3 O Constituem receitas do Fundo Especial da Operaqao Urbana Ribeira - FEOUR:
I - valores em dinhein, correspondentes as contrapartidas previstas nesta lei;
II - rendas provenientes da aplicaflo de seus prdprios recursos;
111 - quaisquer outros recursos ou rendas que Ihe sejam destinados;
IV - valores em dinheiro provenientes das outorgas onerosas oriundas das Interven~bsna area
da OperaHo Urbana Ribeira.
5 4 O 0 s recursos do Fundo Especial da OperaHo Urbana Ribeira - FEOUR, enquanto nao forern
efetivarnente utilizados, poderao ser aplicados em o p e r a ~ b sfinanceiras que objetivem o aumento
das receitas do prbprio Fundo.
5 P 0 s recursos do Fundo Especial da Opera@o Urbana Ribeira - FEOUR, sedo utilizados
exclusivamente em investimentos a serem revertidos na Area de lnterven~fioda Operafio Urbana
Ribeira, atendidos os objetivos definidos por esta Lei e na execu@o das obras previstas no
Quadro I, anexo; devendo ser feito, a cada 2 (dois) anos, urn cronograms flsico-financeiro de
execu@o.

-

-

Art. 36 - As despesas decorrentes da execueo desta Lei correfio por conta dos recursos
do Fundo Especial da OperaHo Urbana Ribeira - FEOUR e de dotaqaes prdprias.
Art. 37 - 0 s prbdios localizados no bairro da Ribeira que estiverem em condifies predrias
que possam oferecer riscos de danos, bem como possam impor, por seu estado, desvaloriza@o
Art. 35 Para atender As despesas corn a execugao desta Lei fica o Executivo Municipal
autorizado a abrir ckdito adicional especial.

aos imbveis vizinhos ou ao patrimbnio poblico estZio sujeitos As normas infracionais e penalidades
previstas na IegislaMo em vigor.

-

Art. 38 A drea do bairro da Ribeira, delirnitada como Pertmetro de ReabilitaMo lntegrada
nos termos da Lei Federal n.O
f 0.257101 e demais norrnas aplidveis.

- PRI - Anexo 4, estarA submetida so direito de preemp@io,

Art. 39 - 0 s imbveis situados na Area Adensdvel, parte do bairro da Ribeira, podem
requerer a utillza@o dos indices diferenciados definidos para a Area de Intervenfio da Operafio
Urbana Ribeira, conforme especificado no Anexo 2.
Pardgrafo dnico: As faixas de renda, mencionadas no inciso Ill d o definidas conforme o Sistema
Nacional de HabitaNo do Ministbrio das Cidades, Governo Federal, a saber:
I) faixa de interesse social (baixa) - at4 5 saldrios minimos;
li) faixa de demanda de mercado (media) - acima de 5 at4 10 salhrios mtnimos.

-

Art. 40 Sera0 adotados os indices e prescrigies urbanisticas das zonas ZEPH
3942190 e ZEP - Lei 4069192, no que couber.

- Lei

Art. 42 - Fica prevista a revisgo desta Lei a cada tr&s anos apds a publicaHo.
Art. 43 - Esta Lei entra em vigor a partir de lo
de janeiro de 2007, surtindo seus efeitos
pelo period0 de 6 (seis) anos a partir da publica@o.

Art. 41 Fica o Poder Executive autorizado a regularnentar esta Lei, no todo ou em parte,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias apds a publicaNo.

Palhcio Felipe CamaGo, em Natal, 04 de janeiro de 2007.
Carlos Eduardo Nunes AIves
Prefeito

-

ANEXO 1 QUADRO DE OBRAS
ATIVIDADEI PROJETO
Manuten~ao.

-

LOCALIZACAO

Pavimenta~ao, recupera~ao do mobilihrio urbano e
paisagistico, drenagem 8 esgoto da Ribeira e demais
I equipamentos.
Pintura e sinalizaflo
- Pra~as,mas, avenidas e pontos hist6ricos e turisticos.
indicativa de monumentos - Pintura e recuperaHo de fachadas e cobertas de imbveis do
e sitios histdricos.
sltio histdrico.
Implantaflo de c a l ~ d k s . - Cais da Tavares de Lyra, Praw Augusto SeverolRodoviAria
Velha, Canto do Mangue, Becos e Travessas da Ribeira.
RestauraMo e implantaMo - P r a ~ aAugusto SeverolRodoviAria (esculturas, pinturas,
ds esculturas, pinturas e
ponte da ~odovidria),P r a ~ aJose da Pknha, Playground da
outras melhorias.
Campanha de divulgago
- Midia local, sobre todo o bairro, mas, enfatizando a Area da
sobre o bairro, seus
prirneira ocupa@o, os equipamentos de atividades culturais, a
monurnentos e ediflcios
histbria do bairro e sua rela@o corn a cidade.
histbrims.
Promoqgo de eventos
Capitania das Artes, Teatro Alberto Maranhso, bares,
artistims.
cabarks artisticos, boates e restaurantes;
- Camaval, Carnaval da Saudade, Micareme e Ciclo Natalino.
Seguranw Prjblica e
- Toda a area:
informafles turisticas.
instalaHo de boxes da Policia;
irnplantaMo de policiamento ostensivo;
instalaHo de postos de informaMes e apoio 3
atividade turtsiica.
Sistema viario.
- Disciplinarnento e relocago de estacionamento, terminais,
garagens de bnibus, evitando o oonflito corn bens culturais
tombados ou outros de import3ncia histdrica;
- Sinalizaao e rnanuten&o
- Praw Augusto Severo e EstaMo Rodovihria.
Projeto Largo do Teatro.
llurnina~aopQblica.
- Toda a area:
I
instalaHo de lurninarias de vapor de s6dio;
retirada da fia@o aerea e substituiHo por via
subterrGnea.
UrbanizaHo da Area do
- Area do Porto (ZEP), Canto do Mangue, Comunidade do
Porto e do Canto do
Maruim.
ManguelSoluqBo para a
Comunidade do Maruim.
Utilizago do Rio Potengi.
- Constru~Bodo Terminal de Ferryboats (balsas), interligando
a Ribeira com a Redinha;
- Criago de Terminal Turistico de Barcos para passeio nas
praias urbanas de Natal:
- Deck do Rio Potengi.
HabitaHo.
Todo o bairro.

-

1

iEMURB - DPUA - SPH

Anexo 2

OPERAGAO URBANA RlBElRA
QUADRO DE PRESCRISOES URBANISTICAS

-

Coeficiente de
Aproveitamento
I
II
111

Areas
1.RH
2.RU
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(1
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80%

(3)
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3.5(b)

O L

O n

G O
0

Recuos

Gabarito

Estacionamento

1,5m

7,5m

(1)

(3)

(3)

90,Om

(2)

(3)

(3)

90,Om

(3)

=:'

3 .g

.r

3.Adenshvel

gz

- ~ a

Taxa de
ocupa@o

-2

$

(a) Aplicado em casos em que a empresa execute unidades residenciais para faixas de renda media ou baixa, correspondendo ao
minimo de 50% das h a b i t a e requeridas, nSio necessariamente no mesmo lote ou edifi-o.
(b) Aplicado em casos que a empresa execute, em contrapartida, obras listadas no Quadro de Obras, em paralelo ao
empreendimento proposto, no valor minimo de t e s vezes a outorga onerosa devida.
(c) SerSio permitidos taxas superiores, conforme o disposto no artigo 6 O da Lei 022199.
(1) NBo obrigat6rio.
(2) Para uso residencial: uma vaga para cada 150 m2de drea construida ou fraflo. Para uso nBo-residencial: conforme prescrims
do C6digo de Obras e do Plano Diretor de Natal.
(3) Conforme prescrifles do C6digo de Obras do Municipio do Natal e do Plano Diretor de Natal.

