LEI Ne 4.664. DE 31 DE JULHO DE 499S7'.
Disp6e sobre o uso do solo, limites e prescriMes urbanlsticas da
Zona de ProteHo Ambientat ZPA, do campo dunar existent%nos
b a i r n de Pitimbu, Candeldria e Cidade Nova, no municlpio do
Natal.

-

0 PREFEtTO MUNICIPAL DE NATAL,
F a p saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. Is- Denomina-se Zona de ProteHo ambiental - ZPA, as Areas nas quais as
caracteristicas do meio fisiw restringem o uso e ocupaHo do solo, visando a prote@o,
manutenqso e recuperago dos aspectos paisaglsticos, histdrioos, arqueoldgicos e cientlficos.
Art. 2* Tendo como objetivo a preservagio e conservaqio do carnpo dunar, esta Lei
disp6e sobre o uso do solo, limites e prescriqdes urbanfsticas nas areas existentes nos bairros de
Pitimbu, Candeleria e Cidade Nova no Municlpio de Natal.
Art. 3Q- A ZPA de que trata esta Lei estA dividida em 02 (duas) subzonas, a saber:
I Subzona de Conserva@o - SZI ;

-

-

II - Subzona de Uso Restrito - SZ2.
Art. 4.P - Para os efeitos desta Lei, Subzona de Conserva~Zio Sf I,s%oAreas constituidas
de grande potencialidade de recursos naturais e que apresentam condims de fragilidade
ambiental, cornpreendendo os seguintes setores:
t campo dunar com cobertura vegetal nativa fixadora, corresponde area definida pel0
perlmetro formado pelas Avenidas Prudente de Morais, dos Xavantes, Abreu e Lima, Central,
Ruas Sao Geraldo, Sao Bernardo, Bela Vista, Avenida Leste, Ruas Sao Miguel, Sao Germano,
Avenida Norte, seguindo pela falda da duna at4 a interseqao corn o prolongamento da Rua dos
Potiguares, Rua Francisco Martins de Assis; Rua Projetada do Loteamento 51, at4 a Avenida da
Integra~ao- SZ1-A;
II - Area de mrredores interdunares corn presenw de lagoas intemtitentes,
correspondente drea definida pelo perimetro formado pelas Avenidas Prudente de Morais,
Antdine de Saint-Exupbry, Projetada 05 do Loteamento San Vale e Xavantes - SZ1-0.
Parhgrafo Onico
0 s estudos para definir o tip0 de Unidades de Consenra~Soe
elaboragio do Plano de Manejo para os setores de que tratam os incjsos anteriores, sea0
concluidos no prazo de 180 (cent0 e oitenta) dias, a partir da data de publica@o desta Lei.
Art. 5P Subzona de Uso Restrito - SZ2, 4 aquela que se encontra em processo de
ocupaqao, para a qua[ o Municipio estabelece prescrirns urbanfsticas, no sentido de orientar e
minimizar as altera@es no meio ambiente.
5 lQNa Subzona de que trata o caput deste artigo, o lote rninimo adrnitido no
parcelamento4 de 800 m2(oitocentos metros quadrados).
5 2Q SeEo permitidas edificafles em lotes corn dimensees inferiores 8quela exigida no
pahgrafo anterior, desde que o proprietArio cornprove, atrav4s de documento registrado em
cartbrio cumpetente, com data anterior A publica@o desta Lei, ser o proprietdrio do terreno.
Art. Be - Fica estabelecida uma faixa de domlnio de 30 m (trinb metros), a contar do eixo
da Avenida Prudente de Morais no trecho correspondente A SZ2, que terA destina@io exclusiva a
vias secund&rias, ciclovias, paradas de bnibus e areas verdes.
Art. 7P Por ocasiio da apresentaHo de projetos de ocupagio dos lotes na SZ2, o
interessado deverd fornecer para andlise:
I estudos de altimetria; e
II projeto de esgotamento saniMrio e de Bguas pluviais.
Art. 8Q Fica proibida a instalaq30 de quaisquer empreendlmentos que resulte na forma@o
i
de resfduos Ifquidos poluidores ou de quaisquer outros que possam vir a provocar degradaqao
ambiental na Area, segundo parecer do 6rgBo que trata do meio ambiente no Municlpio de Natal.
Art. 98 Fica proibida a circulaqSo de velculos transportadores de carga tbxica em toda
Area da ZPA, como medida preventiva de prote~godo aqiiifero subterrilneo.
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Art. 10ba A captaHo de dguas subterrgneas em toda a ZPA depende de autorizaflo do
6rgao que trata do meio ambiente nest@Municlpio.
Art. 11 0 uso do solo, gabarito maxim0 permitido, densidade demogdfica e dernais
prescriMes urbanfsticas, inclusive taxa de permeabilidade para a zona de que trata esta Lei, s8o
as constantes do Quadro de Prescri~desUhanisticas, constantes do Anexo Ill.
Art. 12 - 0 Poder Executivo Municipal, ter4 prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
publica~iodesta Lei, para elaborar o Plano Bhsico de Saneamento e Drenagem da SZ2,
constante do Anexo II.
Art. 13 0 s anexos abaixo relacionados, wnstituem parte integrante desta Lei:
I- Macrozoneamento da Cidade - Anexo I;
II Zoneamento da Area Anexo II; e
ill Quadro de Prescrims Urbanfsticas Anexo 111.
Art. 14 Esta Lei entrard em vigor na data de sua publica@o, revogadas as disposifles
em contrdrio.
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PalAcio Fetipe Camariio, em Natal, 31 de julho de 1995
Aldo da Fons6ca Tni3co Filho
PREFEITO

-

ANEXO I MACROZONEAMENTO DA CIDADE*
I

LEGEHDA:

-

10 RIBEIRA
11 PRAIA00 ME10
12 ClDADEALTA
13-P€m&wus
14-AFIEIA P E T A
15-M& LUW
18 ALECRIM
17- WINTM
18- FKIWIESTE
19 gARRO VERMELHO
20-TIROL
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22 - DU(4EPT ROgADO
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A N E X 0 I I - ZONEAMENTO DA AREA

1

ANEXO Ill

QUADRO DE PRESCRIG~ESURBAN~STICAS

-

LOTE

(m

AREA
800,OO

-

ZONA: ZPA SUBZONA DE US0 RESTRITO 522
DENSIOADE: 75 hablha
EDIFICA@~O

INDICES
URBANIST!COS
OClJPAGAO PERMEABILIZACAO

FRENTE MINIMA'm'

CoEF'C'ENTE
APROVADO

20,OO

030

40%

40%

RECUOS MINIMOS

FRONTAL

LATERAL

FUNDOS

5,OO

130

3,OO

Decreto no 13.500 de 05 de setembro de 1977.
Aprova o Regulamento dos Paques Estaduais
0 Governador do Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuiNes que Ihe
conferem o artigo 64. inciso V.19. incisos Ill. VI e V11 e 20.incisos VI. VII e Vlll da ConstituiHo
Estadual.
DECRETA:
Art.lo. Fica aprovado o Regulamento dos Parques Estaduais, anexo a este Decreto.
Art. 2 O . 0 presente Demto entra em vigor na data de sua publicaflo, revogadas as
disposiMes em contrSlrio.
PalAcio dos Despachos de Lagoa Nova, em Natal,
05 de setembro de 7 999, log0da Repribllca

GARIBALDI ALVES FILHO
REGUIAMENTO DOS PARQUES ESTADUAIS
Art. lo.
0 s Parques Estaduais ficam sujeitos as normas do presente Regulamento.
Art. 2O. 0 s Parques Estaduais slo bens do Estado do Rio Grande do Norte, instituidos
pelo Govemo Estadual e administrados pelo 6 ~ 8 ambiental,
0
executor da politica estadual de
controle e preservaMo do meio arnbiente, e destinados ao uso wmurn do povo, sendo
submetidos condiHo de inalienabitidade e indisponibilidade, no seu todo ou em parte, ficando
vedado qualquer ernpreendimento pdbliw ou privado, bem wmo atividade, que venha a alterar ou
comprometer os objetivos de sua instituigio.
ParAgrafo finico. Para efeito do presente Regulamento, consideram-se Parques Estaduais
as areas definidas por ato do Poder Pdblico, dotadas de atributos excepcionais da nature=, corn
finalidads de protegao integral da flora, cia fauna, do solo, da dgua, de outros recursos e belezas
naturais, mndliando sua utlliza$io com objetivos cientifificos , culturais, educacionais, de lazer e
turismo ecolbgico.
Art. 3O. A criago de Parques Estaduais tern por objetivos principais:

-

I garantir a preservaHo e mnserva@o dos ecossistemas naturais englobados;

II - proteger recursos genhtioos;

-

Ill possibilitar a realiza@o de estudos, pesquisas, trabalhos de interesse cientffico e
monitoramento;
IV pmservar sitios de valor histbrico, arqueotdgico e geornorfolbgico;
V oferecer oondi@es para lam, turismo ecoldgico s realimflo de atividades educativas
e de cunscientiza@o ewldgica.
Pahgrafo bnico. 0 uso e a destinaMo das Areas que constituem os Parques Estaduais
devem respeitar a integridade dos ecossistemas naturais abrangidos.
Art. 4O. A proposta para criaMo de Parques Estaduais deverd ser encaminhada ao
Conselho Estadual do Meio Ambients CONEMA, pelo brgao ambiental do Estado, com base em
estudos que justifiquem a sua criaHo, podendo a area pertencer ao Estado ou n50, desde que
atendam as seguintes exighncias:
I possuir urn ou mais emssistemas naturais, nos quais as espkies vegetais e animais,
os sltios ecolbgiws, geomorfolbgicos e o habitat oferepm interesse especial do ponto de vista
cientifico, cultural, de lazer e turismo ecologico ou em que existam paisagens naturais de grande
valor dnico;
I ter sido objeto de medidas protetoras por parte do Estado, para manter a integridade
dos ecossistemas naturais determinantes da cria@o dos Parques;

-

-

-

-

Ill condicionar a visitaflo pliblica a restrims especificas, rnesrno para prop6sitos
cientlficos, cutturais, educativos de lazer e turismo ecolbgico.
Art. 5O. 0 s Parques Estaduais n8o poderao ter seus limites alterados, alienados ou
suprimidos, mesmo que em parte, salvo em virtude de lei, nos termos do art. 225, 5 lo,
inciso Ill,
da Constitui~BoFederal.
Parhgrafo unieo. Para a c o d a defini@o das divisas dos Parques, com as respectiwas
Areas limitrofes, deverao ser feitos aceiros adequados, intemos e externos, atrav6s de cercas ou
tapumes divisores.
M. 80. No instrumento de cria@o de Parque Estadual, deveeo constar os objetos
bAsioos, o memorial descritivo do perimetro da Area, o nome do drgao ambiental do Estado,
responsdvel pot sua administraMo, bem como o prazo dentro do qua1 serh elaborado o respectivo
Plano de Manejo.
Parslgrafo unico. 0 Estado providenciad, no devido prazo, atravks dos instrumentos
legais cablveis, a regulariza@ofundiaria do Parque Estadual criado.
Art. P. A elaboraHo, implantaHo, avalia@o e revisgo do Plano de Manejo de cada
Paque ficarSlo a cargo do drggo ambiental estadual e deverSio ser submetidas ir aprovaMo do
CONEMA.
lo.
0 6rggo ambiental do Estado deverh criar urna equipe multidisciplinar para
elaborago do respectivo Plano de Manejo.
5 I.0 s Parques Estaduais criados antes da entrada em vigor do present9 Regulamento
deverio ter seus Planos de Manejo elaborados, dentro de pram razohvel, pela equipe
multidisciplinar de que trata o pahgrafo anterior.
5 .'3 0 Plano de Manejo de cada Parque devera ser revisto a cada 05 (cinco) anos,
observadas as condims previstas no plano b8sico.
M. 8O. 0 s Planos de Manejo s l o instrumentos que, utilizando tdcnicas de planejamento
ecolQico, determinam o zoneamento dos Parques Estaduais, caracterizando cada uma de suas
zonas, e propondo o seu desenvolvimento fisico, de acordo corn as suas finalidades.
Art. SO. 0 s Planos de Manejo poderZio conter, mnforme o caso, as seguintes zonas:
1 Zona Intangbel B aquela em que a primitlvidade da natureza petmanece intacta, n8o
se tolerando quaisquer alteraq6es humanas, funcionando como matriz de repovoamento de outras
zonas, onde jB s8o permitidas atividades humanas regulamentadas; dedicando-se a prote60
integml de ecossistemas, aos recursos genbtioos e ao monitoramento ambiental, tendo oomo
objetivo bdsico do manejo a garantia da preservaHo do ambiente natural;
II
Zona Primitha
B aquela onde ocorre minima intervenHo humana, contando
espdcies da flora e da fauna ou fenbmenos naturais de grande valor cientlfico, situando-se entre a
Zona lntangtvel e a Zona de Uso Extensivo: tendo mmo objetivo do manejo a preserva@o do
ambiente natural;
Ill Zona de Uso Extensivo B aquela constitulda em sua maior parte de Areas naturais,
podendo apresentar algurna alteraqio hurnana; caracterizando-se como Zona de Transiqio entre
a Zona Primitiva e a Zona de Uso lntensivo e tendo como objetivo do manejo manuten~godo
ambiente natural corn mlnima interferhncia humana, apesar de oferecer acesso e facilidade ao
pablico para fins educativos s recreativos;
IV Zona de Uso lntensivo B aquela mnstiiuida por Areas naturais ou alteradas pelo
homem, cujo ambiente B mantido o mais pr6ximo possivel do natural, podendo conter: centro de
visitantes, museus, moslmdrios da flora e da fauna, bem como outras facilidades e servipos; tendo
como objetivo do manejo facilitar a recrea@o e a educa~goambiental, em harmonia corn o meio;
V Zona Histbrico-Cultural- 6 aquela onde s8o encontradas rnanifestaMes hist6ri-s e
culturais, ou arqueotdgicas, que seho preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o
publico, servindo A pesquisa, educa@o e ao uso cientifim; tendo como objetivo do manejo
proteger sitios hist6ricos ou arqueolhgicos;
VI Zona de Reeupem~lo B aquela que coMm Areas consideravelmente alteradas
palo homem, sendo considerada Zona Provisbria e, urna vez restaurada, deverd inwrporar-se
novarnente a uma das zonas permanentes, removendo-se as esp6cies ex6ticas introdmidas, de
mod0 que a restaura@o se processe naturalmente; tendo como objetivo do manejo, deter
degradaqio dos recursos naturais ou restaurar e Area;
Vlt Zona de Uso Especial 6 aquela que cont4m Areas necesshrias B administraMo,
manutenHo e servips dos Parques, abrangendo habitafles, escritbrios, oficinas e outros,
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localkando-se, sempre que possivel, na periferia dos Parques; tendo como objetivo do manejo
minimizar o impact0 da implanta~8odas estruturas e os efeitos da realiza@o de obras no
ambiente natural ou cultural dos Parques;
Vlll Zona de Proteqio Amblental 8 aquela que contern as areas circunvizinhas dos
Paques, pertencentes ao Estado ou n80, a serem definidas previamente nos respectivos Planos
de Manejo e cuja destinaqio fica sujeita & fiscalizaflo do 6rgio ambiental estadual, o qua1
poderh, ahvbs de deb
il era@o
i
do CONEMA, timitar ou proibir:
a) a implantaflo e o funcionamento de industtias potencialmente poluidoras, capazes de
afetar mananciais de dgua, a flora e a fauna dos Parques;
b) a realiza~iiode obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem sensivel altera@o das condifles ecoldgicas locais;
c) o exercicio de atividades capazes de provocar acelerada erosao das terras ou
acentuado assoreamento das cole@es hldricas;
d) o exercfcio de atividades, especialmente o uso de fogo para qualquer fim, que
ameacem extinguir, na area protegida, as espdcies raras.
M. 10. 0 s Parques Estaduais integrafio o Sistema Estadual de Unidades de
Conserva@o - SEUC - devendo dispor de uma estnttura que compreenda administraflo,
pessoal, material e servipos.
Art. I f . 0 s Parques Estaduais deverZo ser dirigidos por profissionais de reconhecida
capacidade tecnic+cientlfica, no que se refere a consewaHo da natureza, pertencentes aos
quadros funcionais do 6rgBa ambiental do Estado, aos quais compete:
I cumprir e fazer cumprir as nonnas aplicdveis a Parques, flora e fauna, oontidas no
Cddigo Florestal, Cbdigo de Pesca, Lei de ProteMo 8 Fauna, neste Regulamento e demais
IegislaNes sobre o assunto, dentro dos limites de sua cornpetencia;
II
comunicar
autoridade cornpetente o descumprimento das normas previstas no
presente Regulamento, quando se tratar de assunto fora do alcance de sua Area de competEncia;
Ill participar da elaboraHo de Plano de Manejo, supervisionando sua implantago;
IV opinar sobre a viabilidade de projetos a serem desenvolvidos dentro dos limites do
Paque, acompanhando e fiscalizando sua execu@io, de mod0 a que se compatibilize corn o
Plano de Manejo;
V cumprir as determinaMes emanadas do &rg%oambiental estadual;
VI administrar o seu pessoal;
VIt apresentar relat6rios, pareceres, presta~besde conks e outras tarefas atinentes A
adrninistraHo do Parque;
Vlll desenvolver ativldades ds educa@o e oonscientiza@o ambiental tanto no Paque
mmo nas regiees vizinhas, conforme os programas estabelecidos;
IX exercer o controle e avalia@o dos sistemas de vigilancia, de comunica@o e de
prevenMo de inc8ndios;
X zelar pela a d q i o das normas tknicas para proteqio e seguranp do p~blicona Area
do Paque;
XI executar tarefas correlatas.
Art. 12. NBo see0 permitidos dentro das Areas dos Paques Estaduais:
I qualquer forma de exploraMo das rlquezas e dos recursos naturais;
II
a oonstruflo de telefkrioos, rodovias, fermvias, barragens, aquedutos, oleodutos,
linhas transmissoras de energia etetrica, torres para antenas de telewmunica~dese transmissao
de sinais de televisio, rhdio e sirnulares, esta@es de tratarnento de esgotos sanitirios ou
industriais e outras obras que possam alterar suas condiNes naturais e n8o sejarn de exclusive
interesse dos Parques;
111 a constnr@o de unidades residenciais e comerciais, exceto aquelas destinadas h
adrninistraMo e funcionamento dos Parques;
IV a coleta de mudas, frutos, sementes, raizes, cascas e folhas;
V o code de drvores, arbustos e retirada de demais formas de vegeta@o;
VI subir, gravar, pintar, escrever ou pendurar redes de domir nas arvores, pedras,
cercas e muros;
VII a perseguiqio, apanha, aprisionamento e abate de exemptares da fauna, e c a p ou
pesca esportiva ou amodoristicas, bem oomo qualquer atividade que venha a afetar a vida animal
em seu meio natural;
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Vlll
o fomecimento da alirnentaHo de qualquer tip0 aos anirnais localizados nos
Parques;
IX
a introduqSo de mp6cie estranha aos ewssistemss protegidos, ou de animal
dom8stic0, domesticado ou amansado, seja ahrigens ou alisnigena;
X o abandon0 de lixo, detritos, dejetos ou outros materiais que maculem a integridade
paisagistica, sanitaria ou cgnica dos Parques;
XI a utilizs@o nociva das Aguas superficiais dou subterrilneas dos Parques, sobretudo
em se tratando de atividade incornpathel w m a unidade de conservaMo;
XI1 a prdtica de qualquer ato que possa provocar indndio, inclusive atraves do uso de
cigarros ou similares;
Xlll a utiliza@o de material publicitdrio sem pr6via autoriza@o da administraMo dos
Parques, ouvido o drg8o ambiental estaduaI;
XIV a coloca@o de placa, aviso, sinal, tapume, holofotes, instnrmentos de som, ou
qualquer forma de comunica@o audiovisual ou de publicidade que nao tenha rela@ direta corn o
Plano de OperaHo dos Parques e que interfira em seus ambientes naturais;
XV o ingresso ou permanencia de visitantes portando armas, materiais ou instrurnentos
destinados a qualquer atividade prejudicial A flora ou A fauna, especialmente corte, c a p e pesca,
inclusive amadoras ou esportivas;
XW o ingress0 ou uso de veiculo, a n i o ser na Zona de Uso Especial e na Zona de Uso
lntensivo, obsewadas as normas de administraHo do Parque;
XVll
o ingresso e permanhncia de qualquer tipo de embarcaqio de propriedade
particular;
XVlll
a realita@o de quaisquer atividades no perlodo noturno, corn exce@o da
administrativa, necessaria B seguranp e integridade dos Parques;
XIX a realiza@o de pesquisas cientiflcas, quando n8o justificadas;
XX
a realiza~bode qualquer atividade cornercial, exceto as previstas no Plano de
Manejo;
XKI permanecer no Parque na qualidade de visitante, fora do hodrio normal de visitaMo,
exceto nos locais destinados a acampamento.
Padgrafo Qnlco.Na Zona de Uso lntensivo sera0 feitas, rotineiramente, podas e coletas
da vegeta~ao,objetivando a limpeza e manuten@o da area.
Art. 13. Nos Parques Estaduais poderao, excepcionalmente, ser autorizadas algumas das
atividades vedadas no attigo anterior, tais wmo:
I sewi~osde aterm, escavaMes, wnten@o de encostas, correfles, adubasao ou
recupera@o de solos nas mnas de Uso lntensivo e de Uso Especial, desde que n8o interfiram,
salvo no minimo possivel, no ambiente natural;
II coleta de espbcies vegetais para fins estritamente cientificos e quando do interesse
dos Parques, obsewadas, em cada caso, as normas pertinentes;
Ill abate, oorte ou plantio de qualquer espdcie de vegetago, sornente nas Zonas de Uso
lntensivo, Uso Especial e Histdrico-Cultural, de acordo corn as diretrizes dos mspectivos Planos
de Manejo;
W arranjos paisaglsticos, nas Zonas de Uso lntensivo e de Uso Especial, usando-se, de
prefe*ncia, espbcies das formagaes naturais dos ecossistemas dos prbprios Parques;
V
coleta ou apanha de esphcie animal, sornente para fins cientificos e quando do
interesse dos Parques, mspeitadas as normas que Ihe sao aplichveis;
VI admisJo e permanencia de animais domksticos ou domesticados, destinados aos
servi~osdos Parques, em caso de necessidade, obsewadas as determinams do respective
Plano de Manejo;
VII a reintroduMo de esphies, ou o repovoamento dos Parques com as mesmas, de
acordo mrn estudos tkcniws-cientifiws, especificos;
VIfl eliminaHo de esphcies estranhas ao ecossistema, desde que comprovada, por
pesquisa cientifica, sua nocividade.
Pahgrafo anloo. A autoriza@o pkvia de que trata o caput deste artigo compete ao 6rgBo
ambientat estadual, sem prejuizo das devidas autorizafles federais cabiveis.
Art. 14. 0 controle da popula@o animal ftcah entregue, em principio, aos fatores naturais
de equilibria, entre os quais se incluem os predadores naturais.
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Padgrafo unico. Em casos especiais, cientificamente indicados, serA permitido o conkole
da populaGo animal, mediante orientado de pesquisadores especializados e sob fiscalizaMo
das adrninistraNes dos Parques.
Art. 15. 0 s wernplares de espkies exdticas da fauna e flora see0 removidos ou
eliminados corn aplicagio de m4todos que minimizem gerturbafles no ecossistema e preservem
o primitivism0 das Areas, sob a responsabilidadede pessoal qualificado.
Pahgrafo unico. Se a esp&cie j i estiier integrada ao ecossistema, nele vivendo como
naturalizada, e se para sua erradicaHo for necessario o emprego de rnhtodos excessivamente
perturbadores do ambiente, permitir-se a sua evoluqgo normal.
Art. 16. 0 mntrole de doenws e pragas somente seh feito apds autoriza@o do drgao
ambiental eskdual, de acordo corn projeto baseado em mnhecimentos tecnicos cienticamente
aceitos e sob a supervisao direta dos administradores do Parques.
Art. 17. As instatams e constru~desnecesdrias A infra-estmtura dos Parques Estaduais
deveeo integrar-se paisagem, e dependdo de prdvia aprovaMo dos projetos pelo drgso
ambiental estadual, obsewadas as diretrizes estabelecidas nos Planos de Manejo.
M. 18. As residencias para uso de senridores e de pessoas que exerFam fun~bes
relacionadas corn os Planos de Manejo deveHo localizar-se, de preferencia, na periferia dos
Parques, afastadas da Zona Intangivel.
Art. 19. As h a s destinadas a acarnpamento, estacionamento, abrigo, restaurante e hotel,
sera0 localizadas, sempre que possivel, fora do perfmetro dos Parques Estaduais ou da Zona de
Uso Intensivo, de acordo corn o Plano de Manejo, adotando as administrafles dos Parques
normas de prote@o e seguranqa do pSrblico e manutenMo de sewi~osregulares de limpeza.
Art. 20. S6 serA permitida a mnstru@o de campo de pouso em Areas de Paques
Estaduais quando for indicada nos Pianos de Manejo, excluido o uso indiscriminado pelo p8blico.
Art. 21. 0 lixo, detritos ou dejetos originarios das atividades desenvolvidas no interior dos
Parques Estaduais deverio ser tratados e retirados para fora de seus lirnites.
Padgrafo Onico. Na oportunidade da adoqSo das medidas previstas neste artigo serSio
empregadas thcnicas adequadas de tratamento que tome esses despejos indcuos para o
ambiente, seus habitantes e sua fauna,
Art. 22. SeHo definidos nos Planos de Manejo 0s locais em que see0 instalados os
Centros de Visitantes para a recepqSo, orientaHo, e motivaHo do poblico, nos quais podern
constar museus, mostruArios, salas para exposi@o, palestras e outras atividades educativas,
destinadas A dernonstraHo do valor e importiincia dos recursos natumis, propiciando melhor
apreciaqSo da flora e fauna existentes nos Parques Estaduais.
5 lo.
Para as htividades desenvolvidas ao ar livre, os Parques Estaduais dispoeo de
trilhas, caminhos, percursos, mirantes e anfiteatros, de amrdo corn os Planos de Manejo, de
forma a nZio pertuhar o ambiente natural, nem desvirtuar as suas finatidades pr6prias.
5 P.A mrnercializa@o de artefatos e objetos adequados As finalidades dos Parques
Estaduais podera ser perrnitida, desde que devidamente autorizada pel0 brgio ambiental
estadual.
Art. 23. As administraes dos Parques Estaduais, quando de interesse das mesmas e de
aoordo corn os Planos de Manejo, podefio permitir, desds que autorizada pelo 6rgao ambiental
estadual:
1 atividades religiosas, reunides civicas ou de associaqBes e outros eventos, desde que
se relacionem com os objetivos dos Parques e n8o prejudiquern o seu patrimdnio natural;
II atividades de pesquisas e estudos dos ecossistemas, para desenvolvimento cientifico
ou resoluHo de davidas bioldgicas a respeito de e s m i e s rams enwntradas fora da area
protegida.
5 lo.
As pessoas ou entidades interessadas em realizar pesquisas elou estudos nos
ecossistemas dos Parques deveEo encaminhar os Planos de Pesquisa As administra~besdos
Parques, corn inforrnafles sobre a natureza, os objetivos, as formas e prazos de exew@o, e as
pretences ds uso ou coleta de material.
8 2'. 0s Planos ds Pesquisa somente sea0 iniciados a g b sua aprovaMo pslas
administraws dos Parques e assinatura de Tenno de Cornpromisso pr6prio.
5 3O. Durante a pesquisa, qualquer coleta de exemplar da fauna ou da flora somente
poded ser feita sob a fiscaliza@o direta de thnicos pertencentes As adminishfles dos Paques.

-

5 4O. Findo o prazo estipulado nos Planos de Pesquisa, concluidos ou n i o os trabalhos, os
pesquisadores enviarSlo as administraqdes dos Paques relatdrios contendo a descri@o dos
trabalhos feitos e o seu resultado, que ficaGo arquivados nos Parques, para consultas.
5 5D. Caso os trabalhos n8o terminem no prazo fixado nos Planos de Pesquisa, caber4 As
administrafles dos Parques decidir sobre a concessZio ou n8o de novo prazo para o tbrrnino.
5 P. 0 s materiais adquirldos pelas administrams dos Parques para os trabalhos de
pesquisa sera0 incorporados aos bens materiais do Parques.
Art. 24. 0 horario normal de trabalho nos Parques Estaduais sera fixado pelo 65go
ambiental estadual.
Art. 25. A entrada e permanencia em Parques Estaduais, nas Zonas Permitidas, depende
de pagamento de ingresso, cujo prego serA fixado pelo dggo ambiental estadual.
5 1'. Ficarn isentos do pagamento de ingresso, autoridades gowenamentais, visitantes
oficiais credenciados e estudantes de escolas pljblicas.
5 2'. 0 acasso do p6blico As Zonas dos Parques Estaduais, exmto Zona Intangivel, ser6
regulamentado pelo drgao ambiental estadual, ouvida as respecthas adminisEraNes.
M. 26. A vigilancia e fiscalizado dos Parques Estaduais poderao ser feitas por goliciais
militares, desde que devidamente treinados para este fim e credenciados para prAtica dos atos
iniciais necessdrios A aplica@io
das penalidades, nos casos de infra@o aos dispositivos deste
Regulamento.
M. 27. As infra~6es as disposiNes do presente Regulamento, sujeitaao seus
transgressores As penalidades estabelecidas no art. 11, da Lei Complementar no 140, de 28 de
janeiro de 1996, com as altera@es feitas pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de
1996, obsewadas, ainda, as disposiNes previstas nos arts. 33 da Lei Federal no 4.771, de 15 de
setembro de 1965: 26 da Lei Federal no 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e 53 do Decreto Lei no
221, de 28 de fevereiro de 1967, sem prejulzo dernais san-s
cablveis.
5 lo.
As penas de rnulta serio imposta infrator pela adrninistraHo dos Parques Estaduais,
corn base nos valores previstos no art. f 1, inciso I, da Lei Complementar no 140, de 26 de janeiro
de 1996, corn alteraws introduzidas pela Lei Comptementar no 148, de 26 de dezembro de 1996.
§ 2O. As penalidades a que se refere este artlgo p o d e ~ o
ter sua gradaMo aumentada, de
acordo corn o previsto no art. 12 da Lei Complementar no140, de 26 de janeiro de 1996, alterada
pela Lei Complementar no 148, de 26 de dezembro de 1996.
5 3'. 0 s procedimentos a serem adotados na aplica@o das penalidades e no recolhimento
das multas sio os mesmos praticados atualmente pelo drgio ambiental do Estado.
Art. 28. Cada Parque ter6 o sau prdprio Regularnento Interno, obedecidas as normas
baixadas no presente Regulamento.
Art. 29.0 presente Regulamento aplica-se aos processes de limnciamento em tramita$io
no 6rgao ambiental estadual que digam respeito a areas abrangidas pelos Paques Estaduais.
Art. 30. 0 s casos omissos neste Regulamento seF%o resolvidos pelo 6rgBo ambiental
estadual, owida as administrafles dos Parques Estaduais.

DECRETO No7.237, de 22 de novembro de 1977
Declara de utilidade pdblica, para fins de desapropria@o, bens
situados na area das dunas, adjacente so Oceano Atlintico, no
municipio de Natal.
Governador do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuiq6es que Ihe
conferem o artigo 41, inciso IV, da ConstituiHo Estadual, e os artigos Z0 e So, allneas "i" e "I", do
Decreto Lei No3.365, de 21 de junho de 1941.
Considerando que estudos geolhgiws e geomorfol5gicos, promovidos pelo Governo
Estadual, demonstraram a nscessidade de imediata preservaHo da drea constitulda de dunas,
adjacentes ao Oceano Atlgntico, no Municipio de Natal, entre a Praia do Pinto, Praia de Ponta
Negra, porque a ocupa@o e o uso do respective solo, de mod0 n8o controlado, por3o em risco o
equilibria ecol6gico da regiZio, ocasionando a migra@o das dunas e o cornprometimento dos
leng6is de dgua subterenea.
Considerando que essa finalidade somente pode ser alcanpda de forma eficaz, corn a
incorporaHo de toda essa Area ao pattimbnio pdblico, seguida da irnplantaMo de uma infraestrutura viAria e urbanlstica mndizente corn as suas caracteristicas e capaz de assegurar a
conservaMo do conjunto paisaglsticu, que represents,
DECRETA:

Art. lo.
Ficam declarados de utilidade poblica, para fins de desapropria@o, os terrenos,
acesdes e benfeitorias de propriedade de pessoas de direito privado, situados na Area
constituidas de dunas, adjacente ao Oceano AtlBntico, Municipio de Natal, entre a Praia do Pinto,
no seu limite Norte e a Praia de Ponta Negra, no seu limite Sul, medindo, aproxirnadamente
1.350,00 (hum mil, trezentos e cinqiienta) hectares e m m as caracteristicas constantes de planta,
na escala de 1:20.000 (hum para vinte mil), elaborada pel0 "Escritdrio de Aquitetura Luiz Forte
Mettone que faz parte integrante do presente Decreto.
A R 2O. Na area a que se refere o artigo lo
organizado pelo Govemo Estadual, o "Paraue
gas Dunas", aue fica desde loao criado. corn a finalidade de ~resewar-!hea tow~smae a
resmctiva veaetacao, razso do seu valor paisagistico e da fun@o que desempenha as duas na
formaeo dos len*is de dgua subteMnea, bem como de disciplinar a ocupaMo do solo atraves
da impIanta@o de uma adequada infra- estnrtura vidria e urbanistica de acordo corn os estudos
tbcnicos promovidos pelo Poder Executivo.
Pardgrafo hico. Para os fins deste artigo, o Poder Executivo solicitad aos Governos da
UniSo e do Municlpio de Natal a cessao das dreas do dominio pQblico federal e municipal
compreendidas nos limites indicados no artigo lo.
Art. 2.Fica a Procuradoria Geral do Estado autorizada a manter, como representante do
Govemo do Estado, entendimentos corn autoridades e 6rgBos federais e municipais e terceiros
em geral, corn Iegltimo interesse na Area a que se refere o artigo lo,
para a celebraMo de
conv&nios, contratos ou outros ajustes amigdveis destinados transfer6ncia da mesma area para
o domlnio do Estado.
Pardgrafo dnico: Fica ainda a mesma Procuradoria autorizada a promover as medidas
judiciais que se fizerem necessdrias A execuqZio do presente Decreto, na forma da IegislaMo
federal em vi or.
At-t.4*. declarada a urgencia da present8 dssapropria@o, para efeito de imissio provisbria
do Estado na posse da area desapropriada, observando o disposto na legisla~iofederal aplidvel.

P

Art. 5O. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicagio, revogadas as
disposiq-bs em contrSlrio.

Paldcio Potengi, em Natal, 22 de novembro de 1977, 89O da ReplSbIica.

TARClSlO MAlA
Marcos Cesar Fomiga Ramos
Moacyr Torres Duarte
Danilo de Gad& Negdcio
Carlos Leite de Sales

DECRETO No7.538, DE 19 DE JANEIRO DE 1979
Aprova o Regulamento do Parque das Dunas.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando da atribuiMo que
Ihe wnfere o artigo 41, incisos IV e VI, da Constitui@o Estadual,
DECRETA:
Art. lo.
Fica aprovado o Regulamento do Parque das Dunas, anexo ao presente Decreto.
Art. 2O. 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publicaeo, revogadas as
disposifles em conMria.

Paldcio Potengi, em Natal, 19 de janeiro de 1979, 90° da Repdblica.
TARClSlO MAlA
Carlos Leite Sales
REGUIAMENTO DO PARQUE DAS DUNAS

(Decreto no7.538, de I 9 de janeiro de 1979)

C A P ~ U L QI
Da Constitui@o e dos Objetivos
Art. 19 0 Parque das Dunas, criado pelo artigo 2 O do Decreto no 7.237, de 22 de
novembro de 1977, situa-se na Area compreendida entre os paralelos de 5O e 48' e 5O e 53' e os
meridianos de 3 5 O e 12'w, no munictpio de Natal, e tern o objetivo de:
I. Proteger os sistemas geol6gicos e geornorfolbgicos das dunas.
II. Conter a ocupaMo desordenada e predatdria da Area.
Ill. lmpedir o crascimento desordenado do nQcleourbano de Mae Luiza e, ao mesmo
tempo, promover a melhoria de suas mndi@es de urbanizaMo.
IV. Obter o aproveitamento dtimo do potential turlstico de lazer da faixa litorilnea.
V. Promover a intertigagio entre as praias de Areia Preta e Ponta Negra.
5 lo.
A Area prevista neste artigo B a descrita em mapa referencial constante de desenho
denominado Planta de SituaMo, integrante do presente Decreto (Anexo Folha 1).
5 2 O . 0 s desenhos denominados Anexos Folhas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, inclusive, s8o
igualmente para integrante do presente Decreto.
Art. 2O. Para efeito deste Decreto, o Paque das Dunas constitui de:
I. Area de PreservaMo (Desenhos no01,03,04,05,06 e 07).
II. Areas e locais de lnteresse Turistico, representadas por Unidades Turlsticas
(Desenhos 01,03,04,05 e 06).
Ill. Zona Especial de Uso Controlado (Desenhos no01 e 07).
IV. Via Costeira (Desenho no 02).
Parigrafo Clnico. A Area do Parque das Dunas, discriminada dos incisos 1, II e 111 deste
artigo, subdivide-se em zonas de uso do solo, de acordo corn as tabelas constantes dos Anexos I
a XII.

Art. 3O. Consideram-se Areas de preservaMo as formams de Dunas e as Areas
mmpreendidas entre as Unidades Turlsticas definidas no artigo 5 O , de wnformidade corn os
desenhos citados nos 5 5 lo
e 2 O do artigo lo.

Art. 4O. Mas Areas de preservaMo deve ser wnservada a vegeta@o natural e irnplantada
cobertura vegetal nas dunas desprovidas de vegetago, nSo sendo permitidos o desmatamento e
quaisquer usos, exceto nos entomos de arnbientaMo e prote@o definidos nos pardgrafos
seguintes.
Q to.Entomo de AmbientaqAo 4 o espaw ffsico necesdrio A harminira@io das Areas e
locais de interesse turisttco corn a passagem em que se situar.
5 2O. Entorno de ProteMo B o espaw fisico necesserio ao acesso do pdblico aos locais de
interesse turistico e a sua conserva@o e manutengo.

CAPCTULO
III
Oas h a s e Locais de lnteresse Turistico
Art. So. As Areas e Locais de Interesse Turistico, ddnidos wrno Unidades Turisticas
localinados de conformidade corn os desenhos citados no inciso II do artigo 2 O , park integrante
deste Decreto, s%odestinados A implantaMo de:
I.
Unidades furisticas.
11.
Unidades residenciais e cornpiementares ao desenvolvimento da atividade turtstica.
Ill. Equipamentos e senriqos cornplernentares.
IV. Centro de Conven@es e Residencia Oficial do Governador do Estado.
V. Camping, clubes, hot& e wlBnia de f4rias.
VI. Mirantes ds equiparnentos e infra-estmtura turistica ou de conserva&o s
manuten~Boambientais.
VI I. Unidades de saQde, recreaqio, educaMo, cultura, mrnkrcio, serviqos rnanuais,
padarias e confeitarias, transportes e cornunicafles e for- de seguranp.
VIII. Outros servipos p6blicos necessaries e demais usos definidos neste Decreto.

CAP~TULOIV
Da Zona Especial de Uso Controlado
Art. 6O. Zona Especial ds Uso Controlado (ZEC) B a area espacial de RecuperaHo
Urbanistica delimitada no Plano do Parque das Dunas como NQdeo de Mae tuiza, conforme
Desenho no 7, e na qua1sio permitidos os seguintes usos:
I.
ResidBncias.
II.
Esoolas, instituifles culturais e de recrea~io.
Ill.
Parques e jardins.
IV.
Combrcio bdsico.
V.
Farmdcia, unidades sanitArias, pronto socorm.
VI .
Servips profissionais bhsicos.
VII.
Oficinas de artesanato.
VIII. Servips prjblims.
Art. P.A partir da data da vigencia do presents Decreto, B proibido criar novos usos no
ndcleo Mae Lulza, bem como nele fazer edificaqbes, reformas corn ampliaMo de Areas e
modificagies de qualquer natureza em desmnformidade corn o estabelecido nas tabelas
constantes dos Anexos XI e XIl.
5 lo.
Das limits-s d e s k artigo excetuam-se as edificaNes previstas no Plano do Parque
das Dunas, que promove a melhoria das condi~aesdo ndcleo.
5 P.As modificagies e reformas dependem de aprovaHo prbvia da Secretaria de
Planejamento do Estado e da Prefeitura Municipal, mediante andlise do respective projeb e
obedecidas, no que couber, as posturas e diretrizes do Plano Diretor de Natal.
CAP~TULOv

Da Via Costelra
Art. 8 O . A Via Costeira, integrante do Plano do Parque das Dunas, na forrna do Desenho
Folha 2, deve ser usada somente como via de liga@o entre Areas de interesse turistico, sendo
proibido qualquer uso, transitorio ou definitive, nos trechos que atravessarn &reas de prote@o.

Art. go.0 s 6rgBos e entidades de Administraeo Estadual Direta s Indireta s8o obrigados a
mmpatibilizar seus planos, programas e projetos corn as diretrires fixadas no presente Decreto,
segundo a orienta@o da Secretaria do Planejamento.
Art. 10. A execuMo do presente Decreto, nas mat4rias que intefiram corn a cornpetencia
do Municipio de Natal, depende de convQniodo Estado corn a respectiva Prefeitura, a fim de que
esta Ihe delegue poderes necess8rios.
Art. 11. A guarda e a fiscalizaMo do Parque das Dunas e da Via Costeira s8o exercidas
por Comando de Policiamento de Area da Policia Militar, a ser criado na forma do artigo 2 O da Lei
Complementar no 14, de 03 de dezembro de 1976.
Art. 12. 0 s infratores das normas do presente Decreto ficam sujeitos As penalidades
previstas em lei.

CAP~TULOVI t
Disposiq6es Transithias e Finais
Art. 13. 0 s usos existentes, A data da vigsncia deste Decreto, na area indicada em seu
artigo lo,
que sejam wnsiderados em desacordo corn o Plano do Parque das Dunas, podem ser
tolerados, a juko da Secmtaria de Planejamento e do brggo competente da Prefeitura de Natal,
desde que n8o afetem a qualidade do meio-ambiente, vedadas, por4m, ampliaMes e
intensificaws.
Art. 14. 0 disposto neste Decreto nil0 prejudica a desapropria@o decorrente do Decreto
no 7.237, de 22 de novembro de 1977, do Poder Executivo Estadual, publicado no "DiBrio Oficial"
de 23 de novembro de 1977.

DECRETO No10.388, de 07 de junho de 1989
Aprova o Plano de Manejo do Parque Estadual das Dunas do Natal,
O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, usando da atribuiHo que the confere
o artigo 41, inciso V, da ConstituiMo Estadual,

Art. lo.
Fica aprovado o PLANO DE MANEJO do PARQUE ESTAOUAL DAS DUNAS DE
NATAL, instituido pel0 Decreto No 7.237, de 22 de novembro de 1977, constante do anexo que a
este acornpanha.
Art. 2O. A unidade de conserva@o ambientat de que trata o artigo anterior serd
administrada pela Rionorte Roteleira SIA - NORTEL.
8 lo.
A NORTEL promover4 a revisao periddica do Plano de Manejo, em intervalos n8o
superiores a cinco anos, obedecendo, no entanto, ao estabelecimento no plano bAsim, e ouvido
sempre o 6rgio superior do sistema Estadual de Controle e PreservaHo do Meio Ambiente.
S 20. A NORTEL adotard as providdncias legais e estatutirias necessArias ao cumprimento
das disposiws oontidas neste Decreto.
Art. 3O. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposi~6es

em contrArio.

PalAcio Potengi, em Natal, 07 de junho de 7989, l 0 l 0da Reptjblica.
GERALD0 J O S ~
DE MELO
Nathanias Ribeiro von Sohsten Jdnior
Benivatdo Atves de Azevedo
PLANO DE MANWO DO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS DO NATAL.
1.0 MANWO E DESEMVOLVIMENTO:
1.I- OBJETIVO GERAL:
1.1.1
Presewar o ecossistema natural das dunas, de forrna a assegurar as
condifles ecolbgicas locais e o bern-estar e seguranp de populaqio;
1.1.2
Especificos: Conservar a flora e fauna locais, de forma a impedir a sua
desttuiHo, bem como irnplantar as esphcies ainda existentes; Proparcionar ao pdblico, atividades
interpretativas atraves das trilhas guiadas e auto-guiadas s do Csntro de Visitantes; Oesenvolver
atividades recreativas, tais como dreas de piquenique, descanso, paque infantil, e trilha para
'Cooper"; Prornover pesquisas cientlficas sobre os recursos naturais do Parque; Proteger os
aquiferos existentes pela manutenMo da cobertura vegetal.
1.2 ZONEAMENTO: Corn o objetivo de alocar os programas de manejo para Areas
definidas, o "Parque Estadual das Dunas do Natal", foi divididos em cinco zonas distintas. A
defini@o s os objetivos gerais das wnas de manejo, foram slaborados de acordo corn o 'Manual
de Planejamento de Parques Nacionaiss(FAO, 1976). Este zoneamento segue descrito:
1.2.1 Zona Primitiva: Definiqio: Areas naturais onde a intetvenflo do hornem
tenha sido pequena ou mlnima. Pode conter ecossisternas Cnicos e esp&cies da flora e fauna ou
fenbmenos naturais de grande valor cientifico.
-0bjetivos Geral: Preservar os mcursos naturais do Parque, sendo permitido o uso
cientifico autoriado e a educa@o ambiental.
-Descri@o: Consiste numa faixa linear, acompanhando o sentido longitudinal (nortesul) do Parque, sendo interrompida pela Zona de Uso Extensive e Zona de RecuperaHo. Sua
cobertura vegetal predominante B a mata atlintica.
-Nomas: NSo serd permitido o uso pablico, sendo a drea restrita apenas as
atividades cientlficas e educativas; 0s estudos e pesquisas cientlficas d e v e ~ oser conduzidas
corn pdvia autorizaHo da adrninistraflo do Parque, de forma a ngo alterar o ecossistema natural;
0 s recursos naturais da Zona, sea0 protegidos atrav4s da fiscaliza@o dos guarda-parques.

-
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12.2 Zona de Uso Extensivo:
-DefiniqSo: Esta zona 8 constitulda em sua maior parte por h a s naturais, podendo
apresentar alguma alteraHo hurnana.
-0bjetivo Gsral: Manter o ambiente natural corn o minimo de impacto humano,
embra facilitando o acesso ao pllblico para fins interpretativos e educacionais.
-Descri@o: Esta zona, owpando a Area mais extensa do Parque, circunda toda a
Zona Primitiva e tem como limites a norte, sul e leste a ZOna de RecuperaMo.
-Normas: 0 uso publico sera permitido de forrna controlada, corn urn baixo nivel de
intensidade; Poderao ser realizados melhorarnentos das wndifles das trilhas interpretativas sem
que introduzam elementos de impacto A paisagem local; Permitir-se-A uma sinalizaHo minima de
orienta@o nas trilhas; A sinalizaqiio interpretativa e de orientaMo, deverA obedecer aos projetos
14 e 15 da Implementa@o. As atividades administrativas nesta Zona se limitaao A fiscalba@o e

A manuten@o.
7 2.3 - Zona de Uso Intensive:
-Defini@o: Zona constitutda por areas naturais ou alteradas pelo Romem. 0 ambiente
6 mantido o mais natural possivel, corn recursos que possarn servir a atividade recreativas,
relativamente concentradas, corn facilidades de tdnsito e de assist&nciaao pClblico.
-0bjetivos Gerais: Facilitar a educaMo ambiental e recrea@o intensiva, de maneira
integrada corn a paisagem, evitando impactos negatives no ambiente; Proporcionar interpretaHo
e educaMo ambiental, atraves de atividades no Centro de Visitantes.
-Descri@o: Tendo como limites a Zona de Uso Especial e Zona de Uso Extensivo,
essa Area ds aproximadamente 8,11 ha, concentra as atividades de uso pdblico e as futuras
instalapdes do Centro de Visitantes.
-Normas: A visita$io pdbllca serA incentivada e o uso de velculos perrnitidos durante
toda a semana, exceto nos sabados e domingos, quando deverA ser feito urn wntrole, devido a
intensidade do Ruxo de visitantes; Serio desenvoividas atividades interpretativas e educacionais
com o sentido de facilitar a apreciago e wmpreensBo do Paque pel0 pdblico; As atividades
recreativas n8o devem conflitar corn as metas de prote@o dos recursos do Parque; As
construpaes e equipamentos a serem instalados na area, deveao estar em harmonia corn o meio
ambiente natural; 0 centro de Visitantes serd Iocalizado nesta Zona; 0 lixo vegetal desta Zona,
dever4 ser recolhido para aproveitamento como adubo orgsnioo.
1.2.4 - Zona de Recupera~Zio
-Defini@o: aquela que contem Areas alteradas pel0 homem.Zona providria, que
uma vez restaurada, deverG se inoorporar ern urna das categorias permansntes.
-0bjetivo Geral: Restaurar a area ao mais natural possfvel, procurando deter a
degradaMo dos recursos naturais.
-Descri~ao:Formada em sua maior parte por clareiras existentes na periferia leste e
no interior do Parque, esta mna tambbm abrange as Areas degradadas do Capim Macio e o
trecho que lirnita o Parque corn o bairn de Mge Luiza.
-Nomas: NBo ser4 permitida a visitaHo nesta area; As espdcies exdticas vegetais
deveao ser etiminadas, sendo permitida a reintroduHo de elementos da flora e cia fauna nativas.
1.2S - Zona de Uso Especial:
-Defini@o: Pertencem a essa Zona as Areas necessdrias a essa administraMo e
manuten@o do Paque. Essas Areas serio definidas de forma a n i o conflitarem corn a paisagem
local.
-0bjetivo Geral: Minimizar o impacto da implantaHo das estruturas e de efeitos da
obra no ambiente natural do Parque.
-Descri@o: Esta Zona 4 constitulda petas Areas da administraqao do Parque, o Horto
Experimental, a Granja do Carioca e o Posto de Fiscaliza@o.
-Normas: As construms e outras atividades nesta Zona,deverSo causar o minimo
impacto possivel sobre os ecossisternas, e harrnonizar-se cum o meio ambiente natural; 0 s
esgotos deverao m b e r tratarnento, de forma a nio wntaminar o lenpl fredtico; 0 acesso a
essa Zona sd sea permitido a funcionarios do Parque; Estas Areas deveao ser sinatizadas
quanto a proibi@io de acesso ao poblico.

-

12.6 Zona de Uso Conflitante
-DefiniqSo: aquela que apresenta atividades e estruturas ngo relacionadas corn o
Parque e incompatlveis corn os objetivos de uma unidade de conservaMo.
-0bjetivo Geral: Minimizar as oonsequ&ncias do impacto causado no meio ambiente,
pela presenw das atividades e estrutura existentes no Parque.
-Descri@o: Constituldas de areas n3o oontiguas, esta Zona abriga urn restaurante,
uma lanchonete, torres de emissoras de televisao , EMBRATEL, TELERN, TV Universitdria e
pontos de capta@o da CAERN.
-Norma: A manuteneo e recuperaHo dessas areas ser4 de responsabilidade dos
respectivos proprietArios, corn o devido controle pela AdministraMo do Parque. - 0 a-so
a essa
Zona serA assegurado aos usuArios e pessoal de serviw do restaumnte e lanchonete e, nos
demais, apenas aos funcionArios das instataj4 existentes.
1.3 CAPACIDADE DE CARGA: Este conceito subjetivo refere-se capacidade de
carga recreational de uma determinada area, sendo definido como 'a quantidade de uso que
pode ser mantida em uso especlfico, em area desenvolvida a urn oerto nivel, sem causar prejuko
nem ao arnbiente, nem a experidncia dos visitntes". (Lime e Stankey, 1971). Como n8o se disp6e
de informagies detalhadas sobre o impacto causado pelas atividades e uso pClblico no
ecossistema do Parque, nZio foi possivel determinar um limite preciso quanto ao uso das
diferentes zonas. Tcdavia, tendo em vista que a Area se constitui basicarnente de dunas Mgeis,
que nso comportam urn uso intensive, recomenda-se que a wpacidade de carga para a Brea seja
baixa. 0 Centro de Visitantes n i o deve& awmodar mais de 40 pessoas. Da mesma forma, o
Centro de Pesquisas comportara apenas 10 pessoas, entre pesquisadores, estudantes e tecnicos.
As trilhas de interpretaMo tea0 capacidades para grupo de 15 pessoas.

2.0

- PROGRAMAS DE MANEJO:

2.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL :

-0bjetivos: Promwer pesquisas visando o conhecimento dos recursos naturais e
culturais do Paque; Recuperar as Areas alteradas peto homem, restaurando o equillbrio natural;
Acompanhar o desenvolvimento e evolu@o dos recursos naturais existentes e dos emssistemas
das Areas n%oalteradas.
-Atividades: Desenvolver programas de pesquisa de interesse para o manejo dos
recursos do Parque; Realizar estudos visando a recuperaqZio das Areas degradadas, a eliminap%o
de espkcies exbticas vegetais e a reintrodugio de espkcies da fauna que ocorriam originalmente
na area; Desenvolver estudos comparatives para ob#rva@o da evolu~goe recuperaflo dos
ecossistemas existentes no Parque.
-NORMAS: Todas as pesquisas a serem realizadas no Parque deverao ser
precedidas de urn plano de trabalho, devidamente, devidamente analisado e aprovado pela
administw@o; Contactar instituifles cientiicas, no sentido de desenvolver programas
cooperatives, para a realiza~iodm estudos propostos.
-0bjetivos: ~roporcionaraos visitantes do Parque a oportunidade de wnhecer e
apreciar os recursos naturais e culturnis da Area, levand& urna rnaior conscientiza@io
com
reia@o ao rneio ambiente, de que sua experigncia seja positiva e gratificante.
-Atividades: Elaborar os Projetos Arqultet6nicos, oonstruir o Centro de Visitantes e
uma unidade para mostra de espkcies nativas das dunas; Montar o programa interpretativo para
as trilhas guiadas e auto-guiadas e para a area Bosque dos Namorados; Estabelecer o programa
interpretativo e educative do Centro de Visitantes e construir painel interpretativo; Elaborar
folhetos corn orientaMo gerat sobre o Parque; Definir e confernionat a sinaIizaMo interpretativa
para o Parque; Elaborar o projeto arquitetbniw e construir os rnirantes Bamira dOAgua e Bamira
Roxa.
-Normas: 0 Centro de Visitantes sera localizado na Area de DesenvoIvimento
Bosque d m Narnorados. 0 programa deved constar ds reoeg@o, biblioteca, sanitArios, auditdrio
e sala de exposip8o. Esta constru@o deved harrnonizar-se com a paisagem local, ter capacidade
maxima para 40 pessoas e ser implantada conforme o projeto 01 da implementa@o; A unidade
para mostra de espkies natiias das dunas, deved set implantada entre o Centro de Visitantes e
a Administrag0 do Parque, de awrdo corn o projeto 17 da Irnplementaqio; O programa

interpretative das trilhas e da Area Bosque dos Namorados, deved ser feito atraves de
sinalizaqSlo atraves de sinaliza@o interpretativa da flora e fauna do Parque (Projeto 14 da
Irnplemenia@o) e folhetos corn informaNes especificas sobre as trilhas; 0s equipamentos d~
apoios as trilhas deverao constar de lixeiras s bancos rasticos (Projeto 2 s 3 da ImplementaqAo). 0 s programas interpretativos e educativos a serem desenvolvidos no Centro de Visitantes
deveriio mntar corn os seguintes temas: Maquete da drea do Parque; Exposi@eslFlom
amostra das espdcies representativas das dunas em forma de exsicatas, xiloteca, amostras de
sementes, fotos corn textos, folhetos, paineis, etc.; Exposi@eslFauna painhis corn fotos e
textos, insetdrio, folhetos, animais representatives (taxidermizados); Exposi~6eslEoologiapain4is corn fotos e textos, e folhetos, amosbs de solo, etc.; Arquivo de slides sobre o Parque;
Montagem de Biblioteca. 0 painel informative, localizado prdximo a guarita poMo de entrada,
deved oontec Nome do Parque, 6rgZios vinculados ao mesmo, Areas em hectares, data de
cria@o e mapas mostrando as Areas de uso p ~ b l i wEste
.
Painel deveh ser executado conforme
projeto 04 da Implementaflo. - 0 folheto de orientaHo geral do Parque deverd ser adquirido no
porno ds entrada, Centro de Visitantes e Restaurante, dsvendo oonter: Mapas mostrando
localiza@o, acessos principais e &reasde uso poblico, definifio de Parque Estadual, resumo dos
aspectos naturais e regulamentos internos, fotografias e serviqo oferecido pel0 Parque; 0 s
mirantes Barreira dD Agua e Barreira Roxa ser3o implantados no final das triIhas interpretativas
Barreira dO Agua e Barreira Roxa, devendo ser mnstruldos conforme projeto 05 da
Implementa~lo.
2.2.2 Sub-programa de Lazer:
-0bjetivos: Proporcionar ao pdblico, atividades de lazer, de acordo corn as
potencialidades do Parque, orientando-o para que desenvolva uma experiencia positiva.
-Atividades: Definir Areas para piquenique, Estabelecer o organizar trilhas para
prdtica de "Coopef; Definir h a s para descanso.
-Normas: As Areas de piquenique serio instaladas na Area de Desenvolvimento
Bosque dos Namorados (Fig. 01). 0 s equipamentos para essa atividade (mesa, banws e lixeiras)
deveriio ser executados conforme projeto 06 e 02 da Implementagio; 0 paque infantil situado na
drea de desenvolvimento Bosques dos Namorados (fig.01), devera ser planejado e constmido de
acordo corn o projeto 07 da lmplementa@o;A trilha para a prAtica de "Cooper", localizada na Area
de desenvolvimento Bosque dos Namorados (fig. 011, deverd ser sinalizada e quilometrada em
todo o seu percurso e dispor de equipamentos para ginhtica. A execu@o dessa atividade deved
obedeer norrnas e especificafles do projeto 08 da Irnplementa@o; Na Area de Desenvolvimento
Bosque dos Namorados see0 instalados bancos para descanso e lixeiras (fig. 01). Essgs banws
deve~o
ser executados conforme o projeto 09 da ImplementaqAo.
2.2.3 - Sub-programa de Relafles Pdblicas:
-0bjetivo: Levar ao conhecimento do pdlblico a cria@o dessa Unidade de
Conservaflo, seus objetivos, recursos, programas e beneficios.
-Atividades: Elaborar 'posters", folhetos, programas Audio-visual, filmes para
divulgaHo do Parque; Preparar material para 'souvenif; Promover a divuigaeo do Parque
atraves dos meios de comunicar$o.
-Normas: 0s "postersn, fothetos, programas ds audio-visual e filmes, deve&o ser
deftnidos no "Plano do programa de Uso PClblico"; 0s programas de Audio-visual s6 poderZio ser
retirados para emprkstimos A instituifles de ensino e outras organiza@es, corn a devida
autorizaMo do chefe de programa do Parque; 0 material para usouveniefdeverd ser indicado no
'Plano do Programa de Uso Pliblico"; A divulga~bodo Parque junto As empresas e agQnciasde
turismo, televis80, jornais e revistas, deveb ser feita pela administra@o do Parque: OBS: I*)
Tdas as atividades referentes a este programa, serZio detalhadas no Plano do Programa de Uso
Plrblico'.
2.3 PROGRAMA DE ADMINISTRAGAO:
-0bjetivos: Dotar o Paque de Pessoal, equipamentos instalafles para cumprir o
Plano de Manejo; Proteger e manter os recursos naturais e instalaqbs do Parque, zelandopela
sua integridade; Proporcionar seguranw ao pdblico.
"Atividades: Estabelemr urn sistema de circulagBo no Paque; InstalaHo material de
primeiros socorms na administraHo do Parque; Estabelecer urn sistema de fiscaliza@o para toda
a Area do Parque; Elaborar urn plano de manutenMo manual; Elaborar o regimento intemo do
Parque, de forma a enquadrar-se ao Plano de Manejo; Executar o Plano de Manejo aprovado;

-

-

-

-

-

Elaborar os projetos das guaritas das torres, do portio de entrada, do phdio da administrag0 e
do Centro de Pesquisas, de acordo corn os projetosl0, 11, 12 e 13 da Implementaflo. Estas
instala@es deveeo ser constmidas de forma a n i o interferir na paisagem, obedecendo ao
zoneamento geral do Paque; Prover o Paque de pessoal newssari0 para a boa execu@o de
todos os servipos: Promover as concurr&ncias necessAiias para a concess8o de senips, de
amrdo corn as normas estabelecidas pela administraMo; Atualizar o Plano de Manejo; A
sinaliza@o de orientaHo ao pirblico, deverA obedecer ao projeto 14 da lmplernenta@o.
-Normas: 0 sistema de circula~godevera ser estabeiecido da seguinte forma:
a) NBo serd permitida a enlada de vefculos na Area ds Desenvolvimento Bosque
dos namorados nos fins de sernana e feriados;
b) 0s funciondrios das ernpresas corn instalafles na Area de Desenvolvimento
Bosque dos Namorados, deverZio portar sempre sua identidade para ter acesso de veiculo ao
local de trabalho os fins de sernana;
c) 0s usuarios do restaurante recebeeo no porno d e entrada urn cart& que Ihes
permitid o acesso de ve[culos nos fins de semana, devendo o mesmo ser assinado pelo maitre e
entregus no porno de safda. No caso do nao cumprimento desta noma, o usuario deverd ser
multado pela fiscaliza@o;
d) NBo s e d permitida a entrada de veiculos no Horto Experimental e Centro de
Pesquisas. 0 materiat de primeiros socams deveh constar no rninimo necessArio para o
atendimento de casos de urgencia e ficar sob a responsabitidade do sub-chefe de vigilancia.
Treinarnento deveh ser ministrado aos guias e guardas do Parque; As atividades de fiscaliza@o
e manutengo do Parque, ficaEio a criterio da administraqlo, conforme as necessidades.
3.0

- PROGRAMA DE DESENVOLVlMENTO INTEGRADO :

3.1 - AREA DE DESENVOLVIMENTO PORTAO BOSQUE DOS NAMORADOS:
Nesta Area, localizada na Zona de Uso Intensivo, situa-se o liniw acesso ao Bosque dos
namorados. Para funcionamento desse local, serd construlda uma edificaHo corn a finalidade de
realizar o mntrote sobre a entmda e saida de visitantes, venda de ingresses e orientafles e
informafles gerais sobre o Parque.
3.2 - AREA DE DESENVOLVIMENTO BOSQUE DOS NAMORADOS: Esta Area
destina-se as atividades de uso pdblico, apresentando uma paisagem clara, dingmica, onde se
destacam esphcies arb6reas significativas do ecossistema das dunas: Aqui o visitante podeA
realizar programas recreativos, receber informagdes basicas sobre os aspectos naturais do
Parque, alem de ter acesso aos s e r v i w de lanchonete e restaurante; A 6rea d o bosque,
revestida inicialrnente de urna biote primitiva, encontra-se alterada devido a irnplantaqao de
editicafles e interferencias de agBes ampicas. Desta maneira, see0 realizadas reformas no
prddio da lanchonete, cx>nstru@odo porno de entrada do Parque, Centro de Visitantes e prhdios
da AdministraMo, albm da recomposi@o da paisagem.
3.3 AREA DE DESENVOLVIMENTO MIRAMTE BARREIRA D 0 AGUA: Este rnirante
parte integrante da trilha Barreira dodgua, situado pr6ximo a praia do mesmo nome, apresenta urn
exceptional visual de toda a praia de Ponta Negra (destacando-se o morro do Careca), da orla
marltima ern torno, e da pldpria Via Costeira, que em perspectival acornpanha urn extenso oordao
de dunas, ora vestida de vegetaHo nativa, ora contrastando com clareiras de alvas areias; Esta
constru@o sersl implantada no topo de urna duna, devendo ser executada segundo o projeto 05
da Implementa~80.
3.4 AREA DE DESENVOLVtMENTO MI RANTE BARREIRA ROXA: Localizado no
final do percurso de trilha interpretativa Barreira Roxa, este mirante ofere- vistas panodmicas,
tanto do trecho da orta maritima (observando-se urn vivo contraste de cores entre o mar e a areia
das dunas), como da mata, corn urn relevo dinilmico, sinuoso, apresentando densa vegeta@o de
texturas, po-s coloridos diversos; Este mirante tambbrn serA implantado no topo de urna duna,
devendo ser construido de acordo corn o projeto 05 da Implementa@o.
3.5 AREA DE DESENVOLVIMENTO HORTO EXPERIMENTAL: 0 programa do
Horto Experimental, atended a todas as atividades de recuperaMo e reconstituiHo da vegetaflo,
em toda a Area do Parque, cabendo-lhe reunir dados sobre o cornportamento e desenvolvimento
das espbcies nativas; As atividades do Horto Experimental, atualmente localizadas nas &na de
Uso Especial, serilo transferidas para a Area de Desenvolvirnento Gmnja do Carioca. Uma vez
atingido este objetivo, a Area serA remanejada para a Zona de Uso Extensive.

-

-

-

-

3.6 AREA DE DESENVOLVIMENTO GRANJA CARtOCA: Esta Area situada na
Zona de Uso Especial, apresenta condims favo~veispara a instalago de atividades de
pesquisas; Devergo ser mantidos contatos entre o propriet&io da drea e a administraMo do
Parque, visando a implantaMo no local do Centro de Pesquisas e ds urn viveiro das espkies
nativas das dunas.
3.7 AREA DE DESENVOLVIMENTOTORRE DA TELERN E DAS EMISSORAS DE
TELEVISAO: Corn acesso pela ma Cel. Costa Pinheiro, esta Area localirada em Zona de Uso
Especial, abriga as equipamentos do sistema de telecornunica~ode Estado e da TV Globo.
3.8 - AREA DE DESENVOLVIMENTO TORRE DA EMBRATEL: Contato corn o
mesmo acesso da Area anterior, tamb4m localizada na Zona de Uso Especial, a torre da
EMBRATEt, abriga os equipamentos do sistema de Te[ecomunica@oNational.
3.9 - AREA DE DESENVOLV1MENTO TO RRE TV UNIVERSITARIA: Corn acesso
pela rua projetada, entre o temno no hospital Jogo Machado e a Favela Mom Branco, esta Area
em Zona de Uso Especial, abriga os equiparnentos da TelevisSo Canal 05.
3.10 - AREA DE DESENVOLVIMENTO POST0 DE FISCALIZACAO: Corn acesso
pela rua Joao XXIII, abriga a sede do Posto de Fiscaliza@o, ora entregue aos cuidados da Policia
Militar. Situa-se na Zona de RecuperaMo, a ser objeto de trabalhos de revegeta~ao.Deverao ser
mantidos contatos corn a Policia Militar, tendo em vista a utiliza@o da hrea pelos guardas-paque.

-

4.0

- IMPLEMENTAGAO:

0 Plano de Manejo, nessa sua primeira etapa, se limitad

a fazer uma Iistagern dos projetos propostos para as Areas de DesenvoIvimento do Parque,

tratando posteriormente no volume de Implementa@o, das normas e plantas especificas,
referentes aos seguintes projetos:

-

'ROJETO 01 Centro de Visitante;
'ROJETO 02 Lixeiras;
'ROJETO 03 - Bancos dsticos;
'ROJETO 04 - Painel informativo do Porno de Entrada;
'ROJETO 05 - Mirantes Barreira dUAgua e Barreira Roxa;
'ROJETO 06 - Mesas e bancos para piquenique;
'ROJETO 07 - Parque Infantil;
'ROJETO 08 - Trilha para phtica de "Cooper";
'ROJETO 09 Bancos para descanso;
'ROJETQ 10 - Guarita de acesso as iorres;
'ROJETO I f - Porno Bosque dos Namorados;
'ROJETO 12 - Prddio da administra@o:
'ROJETO 13 - Centro de Pesquisas;
'ROJETO 14 - SinalizaMo de orienta@o ao publico;
'ROJETO 15 SinatizaHo interpretativa;
'ROJETO 16 - Reforma do prddio da lanchonete;
>ROJETO I 7 - Unidade para mostra de vegeta@o local.

-

-

DECRETO No11.611. de 12 de marco de 1993
DB nova reda@o aos artigos lQ
e 2 O do Decreto no 10.380,de 07 de
junho de1989, que aprovou o Plano de Manejo do "Parque das

Dunas".
0 Govemador do Estado do Rio Grande do Norte, usando da atribuiHo que Ihe confere o
arfigo 64, inciso Vj Oltima parte, e V11 da Constituig%oEstadual.
DECRETA:
Art. lo
e 2* e respectivos pardgrafos do Decreto no 10.388, de 07 de junho de 1989, que
aprovou o Plano de Manejo do "Parque das Dunas*, passam a vigorar corn a redaqgo seguinte:
"Art. 19 Fica aprovado, nos termos do Anexo a sste Decreto, o Plano de Manejo do
"Parque das Dunas", situado no Municipio de Natal e instituido pelo Decreto 117.237,de 22 de
novembro de 1979.
Art. 2O. A unidade de conserva~ioarnbiental de que trata o artigo lo
6 administrada pela
Coordsnadoria do Meio Ambiente (CMA) da Secretaria de Fazenda e Planejamento.
S lo.
Compete h CMA adotar a providhncias necesssrias preservafio e defesa do
Paque das Dunas, solicitando, quando for o caso, o auxilio da for~apQblicae de outros drgaos
estaduais, federais ou rnunicipais.
IP.Cabe ainda A CMA promover a revisio peribdica do Plano de Manejo, em intewalos
n8o superioms a cinco anos, corn obsewancia dos princlpios estabelecidos no plano bhsico,
ouvido, sernpre, o Conselho Estadual de Cihcia, Tecnologia e Meio Ambiente.
M. Zn. 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as
disposiq3es em conMrio.

PALACIO POTENGI, em Natal, 12 de marqo de 1993,l O B da Repilblica.
JOSE AGRfPlNO MAlA
Mhrio Roberto Souto Filgueira Barreto

LEI No6.789, de 44 de julho de 1995
DA denominaqBo a Area que especfica e da outras providGncias

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FAGO SABER que o
Poder Legislative decreta s eu sanciono a seguinte lei:
Art. lo.
A Area de preservaHo ambiental 'Parque Estadual, Dunas de Natal*, criada pelo
decreto No 7.237,de 22 de novembro de 1977, passa a denominar-se PARQUE ESTADUAL,
DUNAS DE NATAL "JORNALISTA LUlZ MARIAALVES'.
Art. 2O. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposiNes em
mntrArio.
Palacio Potengi, em natal, 14 de julho de 1995, 107O da Repliblica
GARlBALDl ALVES FlLHO

Mtjcio Gurgel de Sa

LEI NO 5.273. DE 20 DE JUNHO DE 2001 74.
Disp6e sobre o uso do solo, limites, denomina~Bese prescrifles
urbanlsticas da Zona de ProteMo Ambiental - ZPA-3, entre o rio
Pitimbu e Av.dos Caiapds, RegiZio Sul de Natal, criada pela Lei
Complementar nQ 07, de 05 de agosto de 1994 e dB outras
providdncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NATAL,
Fa~0
saber que a CAmara Municipal apmvou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. lQ Ficam regulamentadas as diretrizes de uso e ocupaMo do solo,llmites da Zona
de Prote@o Ambiental entre o tio Pitimbu e a Av. Caiapds e sua denomina@o em ZPA - 03,
situada na Regiao Sul de Natal, no bairro de Pitimbu, conforme especificaQaesconstantes desta
Lei, e nos termos em anexo que a integram.
Art. T A Zona de ProteHo Ambiental de que trata esta Lei, encontra-se delimitada ao
norte, pela avenida dos Caiapds, inserida no Conjunto Cidade Satklite, a leste corn BR -109; a
oeste, com a linha ferrea e ao sul corn Rio Pitimbu (limite municipal de Natal e Parnamirim),
conforme Anexo 1.
M.3Q A ZPA -3, de que trata esta Lei, e corn base no zoneamento ambiental, conforme
Anexo 11, estd dividida em 04 (quatro) subzonas a saber:
I Subzona que compreende as feiqBes de tabuleiro costeiro, dunas incipientes, vertentes
e micro bacias de acumulaqio de aguas pluviais SZ1;
I1 Subzona que compreende os oordbs de dunas, vertentes e tabuleiro costeiro - 522.
111 Subzona que compreende o terrap fluvial (TI), vertente e tabuleiro msteiro - SZ3.
IV Subzona que compreende o t e m Ruvial
~
(T2) - SZ4.
Art. 4Q - Para efeito desta Lei, a Subzona SZI, compreende os terrenos suavemente
incllnados, m m declividade inferior a 20° (vinte graus) vettentes, depresshs acirculares
acumuladoras de Agua (microbacias de drenagem), tabuleiro costeiro, situados entre a Av. dos
Caiapk e inicio das feifles de dunas.
Na Subzona de que trata o capuf deste artigo, o lote minimo adrnitido no
91
parcelamento B de 450,00m2 (quatrocentos e cinqiienta metros quadrados).
9 2Q - 0 s usos do solo, densidade demogrAfica e dernais prescripdes urbanisticas para as
subzonas de que trata este artigo s i o constantes do Anexo 111 (Quadro de PrescriNes
Urbanisticas).
9 3' Corn excego do uso unifamiliar, todos os demais usos see0 precedidos de
licenciarnento ambiental, aprovado pelo 6rgio ambiental do municipio.
Art. @ Fica estabelecida uma faixa de 20 (vinte) metros, medidos horizontalmente a partir
do wntato corn a Subzona 522,em dire@o a Av. dos Caiapb, constituindo o limite de expansgo
urbana, confonne Anexo II, mapa de Zoneamento Arnbiental e Uso Potential.
Padgrab Qnlco - A faixa definida no caput deste artigo devera ser utilizada nos 15
(quinze) metros mais prbximos das dunas, para a implanta~Bode urn cintuao verde de proteqgo
corn vegetagio nativa ou corn Arvores frutiferas e os 05 (cinco) metros restantes deveeo ser
utilizados para a irnplantaHo de passeio pljblico com a iargura de 02 (dois) metros e uma ciclovia
corn largura de 3 (tr&s) metros.
Art.
Subzona 522, J o as dunas corn fei~iiesde relevo ondulado em fonna de corddes
de areia em dire@o SEMW, tabuleiro costeiro e vertente, posicionadas ao longo do vale do rio
Pitimbu.
I Fica proibido na Subzona de que trata o caput deste artigo, o desmatamento, o
movirnento de terra e qualquer edificaqao.
2' Visando assegurar as funfles arnbientais desta Subzona, oorno a perenizago do rio
Pitimbu e prote@o da qualidade de suas Aguas, podera ser utilizada atravks de plano elou projeto
de recupera~gode dunas, corn vegetaHo nativa.
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ANEXO Ill
QUADRO DE PRESCRICOES URBAN~STICAS
ZONA: ZPA-3 - SUBTONA Sf 1
DENSIDADE: 225 hablha =Zona de Adensamento BAsico
LOTE

EDIFICAGAO

INDICES
URBAN~STICOS
MiN1MA'm2) FRENTE MfNIMA'm)

CoEF'CIENTE
APROV.
450,OO
15,OO
1,8

OCUPAWO

50 %

OBS.

RECUOS M~NIMOS

PERMEABILIZACAO
30 %

FRONTAL

LATERAL

FVNDOS

3,043

1,50

1,50

ANEXO lV
QUADRO DE PRESCRIC~ESURBAN[STICAS
ZONA: ZPA-3

- SUBZONA 523

DENSIDADE: 12 hablha

EDIFICACAO

LOE
~MDICESURBAN~STICOS

AREA

FRENTE MINIMA(m)

COEFICIENTE

APROV.
7.500,OO

0,06

OCUPKAO

3%

RECUOS MlNlMOS

PERMEABlLlZAwO
3,OO

FRONTAL
430

LATERAL
1,50

FUNDOS

OBS.

LEI Na4.912. DE 10 DE DUEMBRO DE 1997'~.
DispBe sobre o uso do solo, limites e prescrisbes urbanisticas da
Zona de ProteMo Ambiental ZPA-4, dos cordties dunares do
Guarapes, regiio oeste de Natal.

-

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

-

Art. l9Ficam regularnentadas as diretrizes de usos e ocupa~desdo solo, limites da Zona
de ProteHo Ambiental dos cordks dunares do Guarapes e sua denominaMo em ZPA4,
compativeis corn as condigaes ambientais da Area, situada na regiao oeste de Natal, nos b a i r n
de Guarapes e Felipe CarnarZio, conforme especificaqBes constantes desta Lei e nos termos dos
anexos que a integram.
Art. 2e A Zona de Prote@o Arnbiental de que trata esta Lei limita-se ao norte corn a parte
urbana do bairn de Felipe CamaHo e estuario do rio Jundial; ao sul corn vazios urbanos do
tabuleiro costeiro pr6ximos aos nachos Ouro e Prata; a leste corn o tabuleiro costeiro em dire@o B
linha f&rrea e a oeste corn a BR-226, conforme Anexo I.
Art. 3Q- A ZPA4 a que se refere esta Lei, com base no Zoneamento Ambiental, conforrne
anexo 11, esti dividida em 03 (t&)
subzonas a saber:
I Subzona que compreende as fei~oesde ffancos de dunas, os corredores dunares e a
associaq3o de dunas e mrredores interdunares - SZ1;
II Subzona que corresponde A associaMo de tabuteiro costeiro e corredores interdunares

-

- SZ3; e
111 - Subzona que corresponde as feims planas ou suavemente onduladas de tabuleiro
msteiro - SZ3.
Art. 4P- A SZ1, para os efeitos desta Lei, s2io as Areas que apresentam condig6es de
fragilidade ambiental, estando subdividida, de acordo com o anexo II, nos seguintes setores:
I - As encostas de dunas corn relevo obllquo de declividade entre 20% (vinte por cento) e
40% (quarenta por cento) e os corredores dunares e interdunares cum relevo plano e suavemente
ondulado - SZ1-A;
II - A associaqio de dunas e wrredores interdunares, onde apresenta as fei~desde relevo
e cobertura vegetal mais conservadas - SZI-B;
111 - 0 s topos de dunas, corn relevo suavemente ondulado, cornpreendendo as cristas de
dunas corn largura de 50 m (cinquenta metros) - SZI-C.
5 l P- Visando a assegurar suas fun@es ambientais de valor dnico-paisaglstico e de

drenagem de Aguas pluviais a subzona SZI-A poderd ser utilizada de acordo corn um piano elou
projeto de mcupera@o dos compartimentos, corn vegeta~gonativa.
5 2P Fica proibido no setor SZ1-A e no cornpartimento de dunas do setor SZ1-B, o
desmatamento, os movimentos de terra e qualquer edificaHo.
$ 39 - Na subzona SZt-8 que trata este artigo, seao pemitidos os usos compativeis corn
areas de consewaHo, tais como :
a) Recrea6o e Lazer;
b) Pesquisa Cientifica;
C) Educa~go
Ambiental;
d) Turismo Ecoldgico;
e) Reserva Particular do Patrimbnio Natural: e
f) Reflorestamentoe implanta@o de viveiros attav4s de plano ou projeto de vegetapgo.
5 4Q Ficam permitidas na subzona SZ1-C os usos residential, recreaflo e lazer, chdcara,
turlstiw e similar, corn edificaqdes horizontais de gabarito mAximo de 7,5m(sete metros e meio).
5 5P Fica proibido no setor SZ1-C o uso industrial e atividades de pecuAria, avicultura e
suinocultura.
5 GP Constam no Anexo Ill Quadro de PrescripBes Urbanisticas SZ1-C as demais
prescriurbanisticas para a subzona de que trata o pahgrafo anterior.

-

-
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Art. P A Subzona SZ2 corresponde & asst>cia@o de superficie aplainada tabuleiro
wsteiro, corredores interdunares, situados a oeste do prolongamento da rua Antonio Carolino,
conforme Mapa de Zoneamento Ambiental Anexo II.
5 lP Ficam permitidos, na Subzona a que se refere este artigo, os usos de sitios,
recreaqio, Iazer e similares.
5 ZQ AS dernais pmscriflss urbanisticas para a subzona que trata o caput deste artigo,
sao as constantes do Anexo IV - Quadro de Prescriws Urbanlsticas - SZ2.
Art. &e A subzona SZ3 corresponde as fei@es planas ou suavemente onduladas de
tabuleiro costeiro, situadas a leste do prolongamento da Rua Antonio Carolino, de acordo corn
Anexo II parte integrante desta Lei .
Padqrafo unico
0 s usos do solo, densidade dernogrAfica e demais prescriMes
urbanisticas para a subzona de que trata este artigo s8o os constantes na Lei Complementar no
07 - Plano Diretor, para a zona de Adensamento BAsim.
Art. P 0 s usos e ocupa@o permitidos a serem implantados na Zona de ProteMo
Ambiental de que trata esta Lei, deverZo ser aprovados pelo 6rgao ambiental do Municipio e
demais 6rgios que se fizerem necesdrios.
Art. 8Q Constituem park integrante desta Lei as Anexos abaixo relacionados:
I - Macrozoneamento cia Cidade Anexo I;
II Zoneamento da ZPA4 Anexo II;
111 Quadro de PrescriMes Urbanisticas da SZ1-C Anexo Ill;
IV Quadro de Prescriws Urbanisticas da SZ2 Anexo IV.
Art. C Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposiMes em
mntrArio.
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Palicio Felipe Camario, em Natal, 10 de dezembro de 1997
Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

-

-

LEI No4.912197 ANEXO I Mapa de Localizaqlo: Ver pag. 439 (Mapa 02 do PDM)
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ANEXO Ill
QUADRO DE PRESCRIGOES URBANISTICAS

ZONA: ZPA-04

- SUBZONASZI-C

DENSIDADE: 140

EDIF~CAFAO

LOTE
(M ')

AREA

FRENTE MINIMA

1.900

50

INDICES
URBANISTICOS
COEFIC'ENTEm
OCUPAMO
APROV.
40 %
0,8

00s.

RECUOS MtNlMOS

PERMEABlLlZACAO

FRONTAL

LATERAL

FUNDOS

40 %

f 0,00

3-00

3,OO

ANEXO IV
QUADRO DE PRESCRIGOES URBANISTICAS

-

ZONA: PA44 SUBZONA SZ2

DENSIDADE: 90
LOTE

(M2)

FRENTE MINtMA

INDICES
URBAN~STICOS
CoEFICIWTE

APRQV5.000

!50

0,50

EDIFICAHU

OCUPAWO

PERMEABIUZACAO

25 %

50%

03s.

RECUOS MrNlMOS

FRONTAL LATERAL
f 0,00

3,oo

FUNDOS
3,OO

LEI No5.565. PE 21 DE JUNHO DE 2004 ".

Dispde sobre o uso do solo, lirnites de subzonas e prescriqfies
urbanisticas da Zona de ProteMo Ambiental - ZPA - 5 Regiao
Lagoinha, Bairro de Ponta Negra, NatallRN, criada pela Lei
Complementar Municipal no 07, de 05 de agosto de 1994, e da
outras provid6ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL
Fa~o
saber que a Carnara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:
Art.lO. Ficam regulamentadas as diretrizes de uso e ocupaqao do solo da Zona de
Prote~goAmbiental da Regiao de Alagoinha, os lirnites de suas subzonas e sua denominaMo
em ZPA - 5, situada na Regiio SuI de Natal, no bairn de Ponta Negra, conforme
especificagaes constantes desta Lei, nos termos em anexo que a integram.
Art. ZD. 0 perimetro da Zona de Proteqao Ambiental (ZPA - 5) tern a sua delirnitaao
definida na Lei Complementar no 07194 e Lei Complementar no 2712000 atraves de urn poligono
fechado definido pelo lado interno das vias, corn inlcio no entroncarnento da Rua Alterosa corn
a Rua Abaet4 (Ponto A), corn os seguintes limites: Rua Alterosa (trecho dos pontos 1 a 2);
Estrada de Lagoinha (trecho 2 a 3); Rua Ant6nio Cristbvao de Meio (trecho 3 a 4); Rua Orlando
Lima (trecho 4 a 5); Rua existente 'A" (trecho 5 a 6 ) ; Rua existente 'BD" ( trecho 6 a 7); Rua
existente "C" (trecho 7 a 8); Rua Joaquim Eduardo de Farias, limitando os Loteamentos
Lagoinha e Boa Esperanw (trecho 8 a 9); Rua Projetada, integrante do Loteamento Boa
Esperan~a{trecho 9 a 10); Rua Projetada Jeremias Pinheiro da CAmara Filho, at& uma
distlncia de 120m do ponto 10 (trecho 10 a 11); a partir do ponto 11 trap-se uma linha reta no
sentido sul, at4 o ponto 12, situado na Rua Projetada do Loteamento Boa Esperanw, limite
entre NatallParnamirim (trecho 11 a 12); Rua do Loteamento Boa Esperanw, limite
NatallParnamirim (trecho 12 a 13); Rua Projetada, limitando a Area do Ministhrio da
Aeronautics corn o Loteamento Boa Esperanqa (quadras 32 a 38) (trecho 13 a 14); Rua Alfredo
Dias de Figueiredo, separando a h a do Ministerio da Aerondutica corn o Lotearnento Ponta
Negra (quadra 77) (trecho 14 a IS); Rua Olavo Pinto de Medeiros (trecho 15 a 16); Rua
Professor Pedro Pinhoiro de Sousa (trecho 16 a 17); Rua Dr. hico da Costa Onofre at8 urna
disGncia de 2051-11(trecho 17 a 18); a partir do ponto 18 ate atingir a Rua Projetada ou o final
da quadra 75 do Loteamento Ponta Negra (trecho 18 a 19); a partir do ponto 19, seguindo a
Rua Projetada chega-se ao ponto 20, na Rua Desportista Fabricio Gomes Pedroza, seguindose para Oeste, em uma linha na rnesma dire~aoda Rua Desportista Fabricio Gornes Pedmza,
do alinharnento externo desta rua, atingindo o prolongamento da Rua Abaetb, at4 o ponto I,
origem da poligonal envolvente da ZPA - 5, conforme anexo I.
Art. 3. A ZPA - 5, de que trata esta Lei e corn base no zoneamento arnbiental, conforme
anexo II, estd dividida em 04 (quatro) subzonas, a saber:
I - Subzona de PreservaCao que compreende os cord6es de dunas corn funqao
estabilizadora de Areas sujeitas a alagamento ou receptomlinfiltradora das Aguas excedentes
da drenagern pluvial da ZPA, Nedpolis, Ponta Negra e Capim Macio - SZ1;
II - Subzona de ConsenraHo que cornpreende as lagoas, as areas sujeitas a
alagamento, tabuleiro costeiro e dunas, corn fun@o de reserva estratdgica para recepeo e
infiltraeo das dguas excedentes da drenagern pluvial da ZPA de que trata esta Lei, e o bairro
de Nedpolis- SZ2;
111 - Subzona que compreende o tabuleiro costeiro intercalado por cordaes de dunas
isolados, classificados como h a potencial de expansao urbana corn restri~ao- SZ3;
tV - Subzona que compreende o tabuleiro costeiro, classificando como hrea de
urbanizaHo- SZ4.
Art. 4. A Subzona SZ1 6 representada por duas Areas de dunas deswntinuas, urna
localizada na parte central, limitando-se ao Norte, Sul e Oeste corn a 522,e a Leste com a
SZ3. A out- area B delirnitada pela Rua Abaet B e seu prolongamento; Rua Projetada ao oeste
da Quadra 75 (setenta e cinco) do Loteamento Ponta Negra; linha de sop6 dos flancos das
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dunas corn mta altimbtrica de 35 (trinta e cinm) metros; Rua Projetada e definida nesta Lei,
com 15 (quinze) metros de largura, paralela a Rua Pastor Batista de Macedo, a uma distilncia
de 260 (duzentos e sessenta) metros, e Rua da Alterosa at4 o prolongamento da Rua Abaetb,
origem da poligonal envolvente.
5 lo.
Ficam proibidos na Subzona de que trata o caput deste artigo, o desmatamento, o
movimento de terra e ocupagaes urbanas, sendo o uso permitido somente para atividades
voltadas A pesquisa cientifica, programas de educa@o ambiental e a ~ d e sde recupera@o do
meio ambiente, ressalvado o disposto no 5 2O deste artigo.
5 2 O . Somente podeh ser permitido na SZI, o desmatamento para o movimento de terra
em caso de obras de infra-estruturas destinadas aos serviws pllblims de drenagem pluvial ou
de produ@oi
de energia eblica, devidamente caracterizadas e motivadas em processo phprio
de licenciamento ambiental.
5 3 O . Fica garantido ao proprietArio de imdvel urbano, privado ou pdblico, Iocalizado na
SZI, considerada de preservaMo por interesse ambiental, a transfekncia do direito de
construir.
5 4 O . A transfesncia do direito de construir referida no caput deste artigo tern as
condims relativas sua aplica@o estabelecidas na Lei Complementar Municipal no 07194
(Plano Diretor).
Art. 5. A subzona S t 2 b representada pelas lagoas de Lagoinha, duna isolada e
tabuleiro costeitu corn ou sem risco de alagamento, forrnando uma superficie continua. Limitase ao Norte, corn as dunas da SZl ; ao Sul, corn terreno de terceiros, inseridos nos loteamentos
Lagoinha e Boa Esperanw (Zona de Adensamento Bdsico); ao Oeste, corn o tabuleiro costeiro
da SZ4, e ao Leste corn a altemdncia de cordBes de dunas m m tabuleiro costeiro da SZ3.
5 lo.
Fica permitido o uso de chAcara ou sitio, hotel-fazenda, casa de repouso ou de
recuperaFgo, recrea@o, lazer e turismo, ou similares.
5 ZO.Ficam proibidos na Subzona de que trata o caput deste artigo, novo loteamento ou
simples desmembramento.
§ 3'. NBo B permitido o movimento de terra em terrenos das lagoas de Lagoinha e em
suas margens at6 a superficie natural dos ternnos definida pela curva altimetrica de 35m (trinta
e cinco metros), conforme delirnitada no anexo II, ressalvado o disposto no 5 4 O deste artigo.
5 4O. 0 movimento de terra que trata o 3 3 O deste artigo somente poderd ser autorizado
pelo brgao ambiental competente, em processo de licenciamento prdprio, em caso de obra
ptlblica de drenagem pluvial.
5 5 O . vedada qualquer wnstru@o nos terrenos das lagoas de Lagoinha e nas suas
margens adjacentes ate a oota altimdtrica de 35m (trinta e cinco metros), localizados na 522,
considerando-se o nivel natural do terreno, por constituir area sujeita a inundaq8o e w m
potenciai de receptoralinfiltradora de drenagem pluvial publica.
5 6O. Para garantir a ocupaMo do solo de forma adequada as caracteristicas ambientais
e fun@o arnbiental da SZ2 (recarga de aquiferos e receptora de drenagem urbana), tendo
corno base os lotes rninimos existentes de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) e
as condims socioecon8micas da populaflo residente na Subzona SZ2, deverao ser
observadas as seguintes prescrifles urbanisticas:
I Taxa de ocupaMo-20%;
1
I Coeficiente de aproveitamento-0,4;
111 Gabarito maitno permitido 8 de 2(dois) pavimentos, limitados altura de 7,50m
(sete metros e cinqiienta centimetros), nao sendo permitida construHo em subsolo que atinja a
cota altirnetrica inferior a 35m (trinta e cinco metms).
Paragrafo h i c o . As prescri@es urbanisticas dispostas nos incisos deste aFtigo para
Subzona SZ2 e complementares sao as constantes do anexo Ill.
Art. 7O. Nos terrenos de que h t a o 3 P do Art. 5 O , ou seja, nos terrenos das Lagoas de
Lagoinha e nas suas margens adjaoentes at6 a cota altimetrica de 35m (trinta e cinco metros)
situados na Subzona SZ2, aplica-se o mecanismo da Transfesncia do Direito de Constnrir
previsto no Plano Diretor.
Art. 8O. A Subzona 523 e representada por ahemancia de corddes de dunas e tabuleiro
costeiro, localmente corn areas sujeitas a inundaqaes. Limita-s ao N o h , corn ierreno de
terceiros, inseridos no loteamento Ponta Negra (Zona de Adensamento Basioo) e corn a

-

Subzona SZ1; ao Sul, corn terreno do Ministkrio da AeronAutica e com terrenos de terceiros,
inseridos nos municipios de Natal e Parnamirim, integrantes do Loteamento Boa Esperanqa; ao
Leste, corn terrenos de terceiros, integrantes do loteamento Ponta Negra (Zona de
Adensamento BAsico), e ao Oeste com Zona de Adensamento Bgsico, situada no Loteamento
Boa Esperanqa e corn Subzonas SZ2 e SZ1, situadas no Loteamento Lagoinha.
5 AO. Na Subzona de que trata o caput deste artigo, todo o uso B permitido, desde que
precedido de licenciamento ambiental;
5 2 O . Fica estabelecido para Subzona SZ3 o Iote mlnimo de 300m2 (trezentos metros
quadrados), adotando como demais prescriMes urbanisticas aquelas aplicadas para a Zona de
Adensamento BAsico definida no Piano Diretor;
5 3 O . Somente serA permitido o parcelamento do solo, reloteamento, desmembramento
e construg30 em terreno com cotas altimbtricas inferiores a 35m (trinta e cinco metros) na
subzona SZ3, desde que seja efetuada a corregso da superflcie topogrAfica natural para nivel
igual ou superior A referida cota;
5 4'. Nos casos dos novos parcelamentos, tais como reloteamentos,
desmembramentos, loteamentos abertos ou fechados, ou conjuntos habitacionais, devefio
implantar, obrigatoriamente, mediante aprovafio do drgfio ambiental, o seu prdprio sistema de
drenagem pluvial;
5 5O. A instala@o dos usos definidos no 5 4 O deste artigo s6 pderd ser executada corn
a garantia da presenp dos serviqos pijblims de abastecimento d'dgua e de esgotos sanitdrios;
5 so. Na ausgncia dos servitps poblicos referenciados no 5 5 O deste artigo, cabe ao
ernpreendedor, as suas custas, ampliar os sistemas at4 o empreendimento, devendo os
projetos contemplar as normas tbcnicas adotadas pelas concessionArias dos serviws phblicos
de abastecimento d'Agua e esgotos.
Art. 9. A Subzona SZ4 corresponde ao tabuleito costeiro corn superficie plana a suave
ondulada, separada da Zona de Adensamento BAsico pela Rua Alterosa (Conj.
PirangilNe6polis), Estrada de Lagoinha (Conj. SerrambilPonta Negra), Rua Anthnio Cristbvfio
de Meio (terreno vazio do Loteamento Boa EsperanqalPonta Negra), e pelas vias do
Loteamento Lagoinha: Rua Orlando Lima, Rua existente =A" e a Rua existente "B". Limita-se
com as Subzonas SZ2 e SZ1, atraves das ruas definidas no Anexo II part8 integrante desta
Lei.
Paragrafo him. 0 s usos e as prescriges urbanisticas para a subzona de que trata
este artigo sao as estabelecidas para a Zona de Adensamento Basico constantes na Lei
Cornpiernentar no07194 Plano Diretor.
Art. 10. 0 s usos e ocupafles perrnitidos a serem irnplantados na Zona de Prot@o
Ambiental de que trata esta Lei deveio ser aprovados pelo 6rgao ambiental competente em
processo prdprio de licenciarnento, exigindo, no que couber, urn dos estudos ambientais
previstos na ResoluHo CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997, sem prejuizo de outras
Iicenqas ou autorizafles exigiveis.
Art. 11. Poderao ser objeto de regulariza@o as construq6esjB existentes nas Subzonas
SZ3 e SZ4 na data de publicaMo desta Lei, que nao estejam de acordo corn as prescrifles ora
instituidas, desde que o proprieario comprove o fato mediante documenta@o iddnea exigida
pel0 ~ r g a o
ambiental do municipio.
Art. 12. Constituem esta Lei os anexos abaixo relacionados:
I Mapa de Localiza~aoe limites da ZPA 5 - Anexo I;
1
I Zoneamento Arnbiental da ZPA 5 Anexo II;
111 Quadro de Prescrifles Urbanisticas da SZ2 Anexo I11.
Art. 13. A presente Lei entrah em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as
disposiqbs em conmrio.
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Palacio Felipe Camarao, em Natal, 21 de Junho de 2004.
Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito

ANEXO IU
PRESCWOES URBAN~STICASDA ZPA-5
ZONA: ZPA-5 - Submna de Conserva@o - 522

D E N S W E : 90 H a b h

EDIF~CAMO

LOTE

AREA

INDICES URBANlSTlCOS

OBS

RECUOS MlNlMOS

M[NIMA

(m 2)
2.500,OO

C.APROV.

OCUP

PERMEAB.

FRONTAL

0,4

20%

60%

5,OO

tATERAL

5,m

FUNDOS

5,m

NAO SERA0
PERM1TIDOS NOVOS
PARCELAMENTOS
DO SOLO

TIW: L€I PROMULGADA
AUTOR: P I 0 MARINHEIRO

DATA: ll/i1/20Oll

EMENtA:

A l k a dL5poskivos da Lel Munlclpat no5.56512004, de 21 de junho de 2004, publiwda no W M em 22 de junho
d% 2004 e dB o u h s providhdas.
LEk
0 PRESIMNlE DA CB*ZARA MUNICIPAL W M A L , no uw das aeibuiis qw Ihe & conferid&, de acordo corn o art. 22, Incim XM,

da Lel

do

Munldplo do Natal, FROMULtA a segulnte Lek
Art. 10 - Alteia o "
cawdo a h 3 9 da M no5.565/2W, !he acrescenlando mais urn lndw e wn padgrafo, que passa a *war

wm a seguinte redam:

"Art, 3 O - A 2PA-5 de que trata esla LeI, Rca dlvldlda em 05 (dm) submnas, mbase no meamento amMental pw eb eslabeleddo,

n.

nw twnw do a m

1

-...
lv - ....
II

m - .....

V - Subre que mpreende o tabulelro mtelro, d&fka& onno drea de pdxnclal -n&o
Rdprato h i m - 0 anem II, a m M o B Lei no5.56512004, ftca wbHukio pel0 a m I,
&o
521, que rmultou na crla*
da 5z5".
Art. 2'

- &ta

urbana corn M @ o- $25.
A prrsente Lei, que dmnstitca a wb8wisio e M d a w

o 9 lo,que passa a s?r pardgrafo &Iw, e suprlme o 9 an, & art@ P da Lel Muddpal no 5.565/2004, que passa a vlgorar corn a segulnte

m:
"Far&gmfo ljnlco - Rm permRldo o uw de c h k a ou s h , W-fazenda, a
,de

w,l a m e turlsmo, se ndo permlbdo, alnda,

d
e
m
,

Loleamntow slmpk dsmembramento".

now

Art. 3O - hba a r
edamdo 'cdpur e do In& III, attigo 6 O da Lgi em epigrafe, suprimindo o 5 lo,que perssam a vigorar a n a squinke r&*:
"Art 6- - Rra garanor a wpam do do de m
a adeqwda &sc ; a r a c t e h amblentals e fun& ambknlal da 522 ( m r g a de aqllkm e recewa

de drenasem urbana), twt& cwno base os Me m h l m ex&!%&
reddente na Svbzom StL, deverSo ser M a s z6 segtdnles p-

-...

de 1.MHkna (urn mil meWs quaddce) e ss cord*
urbanktImsM.

W n 6 r n l m s da powla*

I

n -...

'!Ill-Gatdta m5dm pmniUda 4 de 02 (dds) pavlmentos, Ilmltado B akum de 35 (Mnh e d m ) m&d.
Art. 4 O - Rca ac-tad0
o ad@ 10, B Lei Municipal no 5.56512OM e mumem m dermis subqiienks, qw p a s a ter a seguinte redqio:
"Art. 10 - A s & m m,cwraspmde a labuklm mteh, llmllando ?a WKE com zus tenas do Sr Artur M h b , ao SU1 cum 5 Z 2 e 524; ao LESE corn
quadm 78 L h m w t o !hhNegm, da empresa K;. Pedrwa e a O E m mrn berre nu pwtpmenk ao Gmremo do Em&.
5 1- - Com m lhltes adma menchados, f h m wtcmtbrnente subbaldas as ddtmllapaesdeRntdas noA& 4', da Le( no5.565 Im,bem ~ o m o a m
I l ~ ~ o a n e m I ~ i p r r s e M e W .

9 F - Na subzona de que Wata o "capur'desk arts=, todo o uso d permIMo M e que m m o devIdo ltcenclamenlo amtdental.
5 3 O - bestabeleddu pam Submna SZ5 lot@minim de 6Wm' (rlsEwtos M quadtab), adotando-se mmo d m k pd@s

urbanlstlw aqueks
apllcadas para m a de adensanaenbo Mslco, deflnMo peb Plam Dlretor
5 4 O - Seh pmnMdo o parwlamntu do d o , relot&mrdm, &membmmnta e amme em terreno mm Eotas aHimetrkas lnferiores a 35m (b-hh e
M m mebos) ra subzona 525, desde que seja efetwda a m
o & suprkk toptrgdfb nalutal para o nlvel Q w l ou superlor a referlda cob.
5 5O - N w casm de n o m prcebmmbs, tab m: relotwmntw, desmembmmentos, b m n & abertw w fechados ou, ainda, ~ u n l o s
habbcbnais,
Implantar oMgat6rla e necessarlamente, rnedlante a p m m do 6tgb ambkntal, o seu
slstema de drenagem p l W .
5 6O - A imhlq5o dm u s x M n a m no pa*&
mteieriw m e n t e
zm m
a corn a garantla da prrsenp dm servi~osptiblims de
abasledmenbo de &gua e esgob3s sanlt6rlm.
5 7 O - Na a u d a dos serv6gw p i M i a r e f e d a k no par&@ aMew =be ao ernprrendedq &s sixts ertpenss, ampliar o sistema at& o
empreendlmmta deuendo cs pmjetm contemptar ze nomas t h b s ad&das pebx m x d o ~ r l m
das wv@e pZblka C a m m e n t o de dgua e

+

wed

m.

Art So - Esta Lei &ti
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en vigigw na data da sua publii*,
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rmqadas m d

i

e ein &rid.
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