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

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

-

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

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

-

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

-

-

-

Capitulo II

DA CONCEITUA~AQ

-

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

-
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-

111 acessibilidade, o conjunto de altemativas que privilegiem o acesso a edificaws,
espaqos pdblicos e mobilihrio urbano, de mod0 a atender As necessidades de pessoas corn
deficiencia ou mobilidade reduzida e oferecer condigo de utilizaqao corn seguranp e autonomia;
IV alinhamento, a linha dividria entre o terreno de propriedade particular e o logradouro
pSrblico;
V - Alvad, o documento expedido pelo Munictpio destinado ao licenciamento da execuMo
de obras e serviws;
V1- amptiaHo, a pFodu@o de obra que results no aumento da drea conshida total de
uma edificap%ojA existente;
V11 Anotacjio de Responsabilidade TBcnica (ART), o dowrnento que wmprova o
registro da obra perante o Conselho Regional de Engenharla, Arquitetura e Agronomia - CREA;
Vlll apreensao, a retengo da posse, a ser pmcedida pelo Poder POblico, de material e
equipamento utilirado em obra ou serviw irregular ou que constitua prova material de
irregularidade cometida;
IX area IW, area interna total dos cornpartimentos corn exceHo das ocupadas petas
paredes;
X auto de infra@o, o ato administrative que dB ciencia ao infrator da disposi@o legal
infringida e da penalidade aplicada;
XI caixa de escada, o espaqo resewado B escada;
XI1 calgada, o espaQo existente entre o limite do lote e o meio fio;
Xlll canteiro de obras, a Brea destinada Bs InstaIaMes ternpoMas e aos s e r v i w
necesshios A execuqBo e ao desenvolvimento da obra;
XIV- CertidSio de Alinhamento de terreno e obra, o docurnento expedido pelo Municlpio,
confirmando o alinhamento do terreno e da ohm, no qua1 consta , tambkm, se o im6vel esta
sujeito A desapropriaHo;
XV- CertidSo de Caracteristicas, o docurnento expedldo pelo Municipio na conclus80 da
construHo de urna obra Iicenciada, corn as caracterlsticas do terreno e da edificaMo, para fins de
averba@o no aficio de registro de imbveis;
XVI cornpartimento, parte de uma edifica@o corn utitizaHo definida;
XVll eonsulta pdvia, a anhlise t&cnica preliminar do projeto arquitetdnico, executada,
mediante solicita@o do interessado, pel0 drgao municipal de licenciamento e wntrole, expedida
em fase anterior A aprovaqZio do projeto;
x\nll -&,a medida em linha reta que define a diancia real entre dois pontos;
XIX cota de soteira, cota de nivet da entrada da edificaeo.
XX - demollMo, a derrubada total ou parcial da construp%o;
XXI edificio poblico, aquele que abriga drg8os da adrninistrago direta ou indireta,
pertenmntes ao poder pdblico Federal. Estadual ou Municipal;
XXll
ediffeio privado, aquele prtencente
iniciativa privada destinado ao uso
mmercial, industrial ou de presta@io de servigos;
XXIII - ediflcio prtvado de uso coletlvo, aquele pertencent9 iniciativa privada com
utilizaeo prevista para grupo definido de pessoas;
XXIV- ediflcio privado de uso pdblico, aquele pertencente iniciativa privada corn
u4
lz
i a@o
i
prevista para o pljblico em geral;
XXV - edlficlo ou tmdvel de uso resldenclal unifamillar, aquele destinado ao uso
exclusivamente residencial, abrigando uma unica unidade habitacional;
XXVI - edifldo ou imbue1 de uso residenclal multifamitiar, aquele destinado ao uso
exclusivamsnte residencial, abrigando mais de urna unidade habitacional;
XXVII - garagem, o compartimento da edificaHo destinado A guarda e abrigo de velculos;
XXVlll grade de rua, o nlvel determinado peto Poder PObliw, pelo qua1 se baseia a
execu~80da pavimenta@o da rua;
XXlX - Hablteee, o documento expedido pel0 Munictpio atestando que o imdvel encontrase em condifles de habitabilidade.
XXX - intimaqao, a cornunicaflo adrninistmtiva, expedida, para dar ciencia ao
destinatArio da existgncia de urn ato ou omis30 irregular, verificado em obra ou edificaMo,
contendo urn comando a ser observado, sob pena de responder na forma da legislaflo vigente;
XXXl meio fio, o blow de concrete, pedra ou material similar que separa o passeio da
faixa de rolamento do logradouro;
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XXXll memorial descritivo simplificado, a descri@o sucinta do projeto, contendo A r e a
total de construMo, arnplia~goou reforma, descri~sodos compartimentos e dernais informaGbes
referentes As prescriws urbanistias contempladas no Plano Diretor de Natal;
XXXlll mexanjno, o pavimento intermediario cuja projeHo nao ultrapassa cinquenta por
cento (50%) da Area do pavimento principal.
XXXlV - multa, a pena pecunidtia aplicada ao infrator;
XXXV - Normas Tdcnicas Brasileiras - NBR, as normas estabelecides pela Associa@o
Brasileira de Normas T4cnicas ABNT;
XXXVl nivelamento, a determinaGo de cotas de altitude de linha trapda no terreno;
XXXVll - obra de pequeno porte, qualquer obra de constru@o, reforma ou ampliaq%o
nao impactantes, conforme IegislaMo em vigor, que n8o ultrapasse cinquenta metros quadrados
(50.00 m2).
XXXVlll patio, a Bma deswberta no interior de uma edificaHo;
XXXlX passeio, o espapo da cal~adaresewado ao pedestre e livre de obst8culos;
XL - pavlmento, o espago da edificaflo cornpreendido entre dois pisos sucessivos ou
entre urn piso e a wbertura;
XLI - pavimento tipo, o pavirnento cuja mnfiguraqlo B predorninante na edifica@o;
XLll
p84ireit0, a rnedida vertical, em metros, entre o piso e o teto de urn edificio
oonstruido ou do piso ao form do compartimento;
XLlll pdrgula, o elemento construtivo utilizado corn objetivo estdtico de seguranw ou
ventiIaHo e iIuminaHo;
XLlV pessoas portadoras de defieiencia ou corn mobilidade raduzida, as pessoas
cuja lmmo$io encontra-se dificultada, temporAria ou permanentemente, tais como idosos,
gestantes, obesos, crianws e portadores de deficidncia;
XLV piso drenante, aquele que em cada metro quadrado (mZ)
possui no minirno 15% de
superflcie perrneAve1;
XLVI mntrltncia a Area resultante de iingulos ou curvas para dentro da edifiqZio.
XLVll - recuo, a distiincia entre as divisas do temno e o paramento vertical externo mais
avanqado da edificaHo;
XLVlll reforma, a obra executada numa edificago, sem que haja ac&cirno na sua Area
total construida;
XLlX reparos gerais, as obras destinadas exclusivamente a conservar e estabilizar a
edificag%oe que n&o impliquem na altera~godas dimensdes dos compartimentos.
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T~TULOII
NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATlVOS

Capitulo I
DOS AGENTES E DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS

-

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

-

-

-

-

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

-
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Capitulo It
DOSPROJETOS

-

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

-

-

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

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

CapCtulo Ill
DO LICENCIAMENTO

-

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

-

5 2P Caso o projeto necessite de adequapaes A IegislaHo vigente, ser4 reiniciado o
prazo acima, a partir do atendimento as solicita@es do 6rgao municipal de licenciarnento e
controle.
5 3Q- Findo o prazo definido nos padgrafos lQ
8 p, se o process0 nao houver sido
concluido, o interessado poderA dar intcio & obra, rnediante depbsito dos emolurnentos e taxas
devidos e cornunicaMo ao drgao municipal de licenciamento e controle, corn obediencia aos
dispositivos deste Cddigo, sujeitando-se, por dedaraMo corn firma rewnhecida, a demolir o que
estiver em desacordo corn as presentes normas.
Art. 22 No requerimento para licenciamento deve constar, corn clareza, o nome do
proprietArio, o enderqo, a sua assinatura ou a do seu representante legal e estar acornpanhado,
al6m dos projetos exigidos para o Rito da Categoria respectiva, nos terrnos do artigo 13, da
seguinte documenta@o:
1 - titulo de propriedade do imdvel e, quando for o caso, a autorizaHo do proprieario para
que terceiros possam nele construir;
II Certidao Negativa de DBbitos do imdvel para corn a Fazenda Municipal;
111 - ART@) do projeto e execugo registradas pslo CREAIRN.
Padgrafo irnico
dispensada a apresentaMo da certidiio, de que trata o inciso II deste
artigo, na hipdtese de integra@o dos sistemas de cadastro municipal.
Art. 23 -As obras de restaura@o de pr6dios corn valor aquitetdnico, histdrico, artlstico e
cultural d t6m seu licenciarnento concedido se observadas as nomas especificas da legisla@o
em vigor.
Art. 24 0 s imdveis de uso nAo residencial, para iniciarem suas atividades, necessitarn do
seu licenciamento para funcionamento.
Art. 25 NBo B exigido o licenciamento quando se tmtar das obras ou dos reparos gerais
abaixo descritos:
1 pinturas extemas e internas;
II- passeios, pisos, muros de alinhamento e gradis;
111
revestimentos de fachadas que nSo impliquem em rnodificaNes nas suas
caracterlsticas originais nem acrdscimo de sua Area mnstruida;
1V recuperaMo de tetos, telhados que n3o implique na execu@o de lajes, nem em
modificafles na Area construlda.
Padgrab unico - A inexigibilidade do licenciarnento, a que se refere o caput deste artigo,
n8o implica na dispensa do atendimento das normas de seguranp exigida por esta Lei e pelas
norrnas da bgisIaHo em vigor, ficando a obra passfvel de fiscalizaflo pelo drgao municipal de
licenciamento e controle.
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Art. 26 0Alvah de construqio tem validade de um (t ) ano para o inicio da obra.
Art. 27 Caracteriza-se iniciada a obra de wnstrugo a execuMo dos servipos abaixo
relacionados:
1 - instalaHo do canteiro de obras;
II terraplenagem, quando for o caso;
111 - g
ila@o
i
provisdria de Agua e luz;
IV - infcio das fundaNes.
ParAgrafo dnieo No caso do terreno localizar-se em logradouros que nso disponham de
rneios-lios, o inicio da obra de construHo depende da definiqAo do alinhamento e do nivelamento
do terreno.
Art. 28 - lniciada a obra, a validade do AlvarA dos im6veis enquadrados nas categorias 3 e
4 fica wndicionada ao cumprimento do cronograma ffsico apresentado, ou de uma declaraHo do
proprietArio corn a previseo de pram para o termino da obra.
Paragrafo h i c o 0 cronograma poderd ser revisto a qualquer tempo por iniciativa do
proprietario ou do respondvel tkcniw, que deveri fazer nova solicitaMo de prazo atravks de
oflcio ao drgao municipal de licenciamento e controle.
Art. 29 Em se tratando ds refoma, arnpliaflo ou dernoli~goo Alvaa concedido tern
prazo de validade estipulado ern urn (1) ano, a partir da data de sua expediqao.

-

-

-

-

-

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

-

-

SeHo ll
Da expedir,%o da licenqa ambiental

-

Art. 32 SBo passiveis de Licen~aAmbiental todos as atividades utilizadoras de recursos
ambientais wnsideradas efetiva ou potencialrnente poluidoras, conforme definido na legislago
ambiental vigente, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar
degrada@o ambiental no Municlpio de Natal, sem prejulzo de outras licenqas legalmente
exigiveis.
5 lQ0s im6veis de usos residenciais unifamitiares que nao estejam localizados nas
Zonas Especiais de PreservaMo Ambiental, definidas no Plano Diretor de Natal, nZio esmo
incluldos na exigencia da Licenp Ambiental.
5 2* Para a solicitaeo da Licenqa Ambiental, alhm da docurnentaHo pertinente A
abertura do processo administrativo, far-se necesdrio A apresentafio de estudos ambientais,
conforme Termo de Refer6ncia expedido pelo Setor Ambiental, devidamente assinado por
profissional mmpetente e corn a participaHo do empreendedor, na forma da Resolu~SoCONAMA
na 237197.
3P 0s estudos necesSgrios ao processo de licenciamento devem ser realizados por
profissionais legalmente habilitados, A e x w o do memorial descritivo, que pode ser elaborado
pel0 prdprio proponente.
5 4*- O empreendedor e os profissionais que subscrevem os Estudos Ambientais sgo
responsAveis pelas informa~fiesapresentadas, sujeitandme As sanpbs administrativas, civis s
penais.
§ 5e 0 procedimento para expediq%oda Licenqa Ambiental obedece As seguintes etapas:
I - definiqao pelo drgao municipal de licenciamento e controle, corn a participaHo do
ernpreendedor, dm documentos, projetos e estudos ambientais, conforme norrna administrativa
intema, necessdrios ao infcio do processo wmspondente licenp a ser requerida;
I1
requerimento da Licenp Ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dandese a devida publicidade;
111 anslise pelo orgao municipal de licenciamento e controle dos documentos, projetos e
estudos ambientais apresentados e a realh#io de vistorias tbcnicas, quando necesshrias;
IV
solicita@o de esclarecimentos e cornplementaqBes pelo 6rgBo municipal de
licenciamento e controle em decor&ncia da andlise dos documentos, projetos e estudos
ambientais apresentados, quando wuber;
V - realiza@o de audihnda pdblica, se for o caso, de acordo corn a regulamentaMo
pertinente;
Vt - solicita@o de esclarecimentos e complementafles pelo 6rgZio municipal de
licenciamento e controls, decorrente de audiencias pijblicas, podendo haver rsiteraMo da
solicitaHo quando os esclarecimentos e complernenta@es n8o tenham sido satisfatdrios;
Vtl - emisslo de parecer tbcnico condusivo e parecer jurldim, quando necessArio;
VIll deferirnento ou indeferimento do pedido de licenw, dando-se a devida publicidade
pel0 brgio municipal de licenciamento e controle.
5 gP AS Licen~asAmbientais podem ser expedidas isoladamente ou sirnultaneamente,
dependendo das instrufles juntadas no processo adrninistrativo de Licenciamento.
Art. 33 0 s estudos ambientais solicitados enquadram-se como:
I Memorial Descritivo (MD), que deve conter, no minimo, a descripo da localidade, do
terreno e do emprwndimento, idsntifica~sodo ernpreendedor e do responsavel pel0 estudo,
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descti@o da infra-estrutura e equipamentos urbanos, informafles sobre as condipBes da higider
arnbiental local no &ante ao saneamento (drenagem, esgoto, reslduos sblidos, abastecimento de
Agua e Areas verdes pliblicas), enquadramento do empreendimento e da atividade na legisla@o
urbanistica s ambiental;
II - RelatBrio de lmpacto de Vitinhanw (RIV), que deve compreender, no minimo, a
identifica~aodo empreendedor e do(s) t&cnico(s) responsAvel(eis) pelo estudo, informaws gerais
sobre o empreendimento, atividades a serem desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas,
etapas de implanta$io, Area de influencia do projeto, caractetizaflo da localidade, do terreno, do
empreendimsnto, dos equipamentos e a produflo de efluentes e reslduos dlidos, a descriMo e
avaliaqio da infra-estrutura e servips urbanos, informaMo das alteraq6es arnbientais possiveis,
dinarnica populational, uso e ocupa@o do solo, dernanda de servitp de infra-estrutura urbana e
enquadramento do empreendimento e da atividade na legisls@o urbanlstica e ambiental;
111 - OiagnGtico Arnbiental (DA), que deve conter, no mlnimo, a identificaMo do
ernpreendedor e do(s) tecnico(s) responsAvel(eis) pelo estudo, informa~besgemis sobre o
ernpreendimento, atividades a serem desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas, etapas
de implantaqAo, caracterizaHo da localidade e do terreno, area de influencia do projeto,
caracterizaMo do empreendimento nas fases de planejamento, impIantaMo e opera@o e,
quando couber, na fase de desativa@o, descri~Bodo meio fisico, bi6tico e antrdpico corn as
interaNes dos respectivos componentes e identifica@o das tendi3ncias evolutivas desses
componentes s enquadramento na Iegislaeo urbanistica e ambiental;
IV
RelaMrio de Avaliago Arnbiental ( M I , que deve cornpreender no minimo a
identificqBo do ernpreendedor e da equipe respondvel pelo estudo, informaq6es gerais sobre o
empreendimento, atividades a serern desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas, etapas
de implanta~io,caracterizaMo da localidade e do terreno, limites da Area de influencia do projeto
a ser direta ou indiretamente afetada pelos irnpactos, caracterizaMo do empreendimento nas
fases de planejamento, irnplanta@o e opera@o e, quando couber, na fase de desativaHo,
esclarecimentos sobre as alternativas tecnoldgicas elou lomcionais, descri~go,em nlvel local, do
meio fisiw, bi6tico e antrdpico corn as interaqbes dos respectivos cornponentes e identificaHo
das tendendas evolutivas desses componentes, enquadramento na legisla@o ubnistica e
arnbiental, anAlise e avaliaMo dos provhveis impactos nas fases de planejamento, impIantaMo e
operaHo e desativaqao, quando couber, indicando a metodologia, tbcnicas e critbrios adotados
para identica@o, valora@o, interpretaeo e andlise de suas interaqBes, proposiflo de medidas
mitigadoras, informando sobre a natureza, fases do ernpreendimento, fator ambiental a que se
destina, prazo de permanencia de sua aplicaHo e responsabilidade de irnplantaMo, programa de
acompanhamento e monitoramento dos impactos, indicando a natureza das medidas, fases do
empreendimento em qus g o aplicadas, fator ambiental a que se destina, prazo de permanencia
de sua aplicaMo e responsAveis por sua aplicaMo;
V - Relatdrio de Controle Ambiental (RCA), que deve cornpreender no minimo a
identificsBo do empreendedor e da equipe responsdvel pelo estudo, informa~besgerais sobre o
ernpreendimento, atividades a serem desenvolvidas, localiza@o, objetivos e justificativas, etapas
de implantaflo, caracteriza@oda localidade e do terreno, limites da Area de InfluQnciado projeto
a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, caracterizafio do empreendimento nas
fases de planejamento, implantago e operago e, quando couber, na fase de desativaHo,
esclarecimentos sobre a alternativa tecnoldgica elou iocacional, descriggo, em nivel local, do
meio, flsico, bidtitico e antdpico corn as interams dos respectivos componentes e identificaqao
das tendencias evolutivas desses cornponentes, enquadramento na IegislaqSo urbnistica e
ambiental, anllise e avaliaqBo impactos na fase de opera$io e desativagio, quando couber,
indicando a metodologia, hhnicas e criterios adotados para identiicaqio, valora@o, interpretaHo
e andlise de suas interaws, proposiHo de medidas corretivas, informando sobre a natureza,
fases do empreendimento, fator ambiental a que se destina, prazo de perrnandncia de sua
splica@o e responsabitidade de implantaHo, programa de acornpanhamento e monitoramento
dos impactos, indicando a natureza das medidas, etapa de operago a que se destina, pram de
permanencia de sua aplicaq€io e responsAveis por sua aplica@io;
VI - Projeto de RecuperaMo de Area Oegradada (PRAD), estudo aplicado para areas
submelidas a grande movimento de terra e Areas de ernpkstimo alkm de Areas de prote@o
arnbiental e Areas corn contamina60 dos recursos hldricos por acidentes industriais e similares;
VII
Relatdrio Arnbiental Simplificado (RAS), que deve compreender, no mlnimo, a
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identificaGo do empreendedor e da equipe responslvel pel0 estudo, informagaes gerais sobre o
empreendimento, atividades a serem desenvotvidas, locatizaflo, objetivos e justificativas, etapas
de implantaflo, caracterizaqio da Iocalidade e do terreno, lirnites da area de influQnciado projeto
a ser direta ou indiretamente afetada pelos irnpactos, caracterizago do empreendimento nas
fases de planejamento, implantaeo e opera@o e, quando couber, na fase de desativa~go,
apresentafio, andlise e avalia@o de no minimo tr&s alternativas locacionais e tecnoldgicas,
descriHo, em ntvel regional e local, do meio fisico, bidtico e antr6piw com as intera~aesdos
respectivos componentes e identificaMo das tendencias evotutivas desses componentes,
enquadramento na legislaHo urbanistica e ambiental, analise e avaliaMo dos provAveis irnpactos
nas fases de planejamento, imp1antaMo e operaqAo e desativa$io, quando couber, indicando a
metodologia, tecnicas e criterios adotados para identificaHo, valoraflo, interpretaHo e andlise de
suas interaq6es, proposigio de medidas mitigadoras, informando sobre a natureza, fases do
empreendimento, fator ambiental a qus se destina, prazo de permanancia de sua aplica~Sroe
responsabilidade de impIantaMo, programa de acompanharnento e monitoramento dos irnpactos,
indicando a natureza das medidas, fases do empreendimento em que sgo apficados, fatores
ambientais a que se destina, prazo de permanencia de sua aplicaflo e responsiveis por sua
aplicaMo;
VIII Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) e respective Relatbrio de lmpacto Ambiental
(RIMA), que deve compreender, no mtnimo, a identifica~aodo empreendedor e da equige
responsAvel pelo estudo, informaMes gerais sobre o empreendimento, atividades a serem
desenvolvidas, IocalizaHo, objetivos e justificativas, etapas de implantaMo, caracterizaMo da
Iocalidade e do terreno, lirnites da area de influencia do projeto a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, caracteriaa@o do empreendimento nas fases de planejamento,
implantaMo e opera@o e, quando couber, na fase de desativaHo, apresentaHo, anBlise e
avaiiaHo de no mlnimo tr&s alternativas locacionais e tecno16gicasl descriHo, em niveI regional e
local, do meio fisico, bidtico e antrdpico corn as interaqaes dos respectivos componentes e
identificaMo das tendgncias evolutivas desses componentes, enquadramento na legislaeo
urbanistica e ambiental, anUise e avalia@o dos provdveis irnpactos nas fases de planejamento,
implantago e operaflo e desativaMo, quando couber, indicando a metodologia, tknicas e
crithrios adotados para identifica60, valora@o, interpretaFgo e anhlise de suas interaNes,
proposi@o de rnedidas mitigadoras, infomando sobre a natureza, fases do empreendimento, fator
ambiental a que se destina, p m o de pennanhncia de sua aplicapZio e responsabilidade de
irnplantaHo, grograma de acompanhamsnto a monitoramentodos impactos, indicando a natureza
das medidas, fases do ernpreendimento em que sio aplicados, fatores ambientais a que se
destina, prazo de permanencia de sua aplica@o e responsdveis por sua aplica60.
lQ
O RCA 8 inerente aos empreendimentos e atividades ]A implantadas no Municipio
nao sujeito a EIAIRIMA, conforme IegislaHo especlfica, ernpreendimentos de impact0 jB
implantados no Municipio, definidos no Piano Diretor ou assim considerados pelo drgao municipal
de licenciamento e controle, mediante justificativa fundamentada, empreendimentos e atividades
jd implantados no Municipio, localizados em Zonas Especiais, empreendimentos geradores de
residuos dlidos hospitalares j4 implantados no Municipio, definidos em IegislaMo especifica,
empregndimentos jB irnplantados no Municlpio, que constltuern pdlos geradores de t m g o PGT,
conforme IegislaHo especlfica ou assim considsrada pelo brgio municipal de licenciamento e
controle, conforme justicativa Mcnica fundarnentada, empreendimentos modificadores de relevo
parcelamentodo solo j l implantados no Municfpio.
5 29 0 RAS 6 inerente aos empreendirnentos e atividades sujeitos a EIAIRIMA, conforrne
legislaeo especifica, que por sua urggncia de irnplantaflo, devidamente prevista em lei
especifica ou pela sua neces&ria wntinuaq80 mediante risco de acidentes ao rneio fisioo, biotico
ou antrbpico ou urgQnciade uso de recursos pdblicos disponiveis, necessitem de prazos minimos
e simplificaFfio nos procedimentos administrativos, visando melhoria contlnua e o aprimoramento
do desernpenho ambiental, conforme ResoIuHo CONAMA No 237197, com a obrigaMo do
interessado pmmover a publica~godo pedido de Licenp Ambiental e audi4ncias tdcnicas,
comunicando as entidades representativas de classes tknicas.
5 3P 0 ElAlRlMA 6 inerente aos empreendirnentos e atividades previstos em legisla@o
especifica.
A d 34 - A Licenp Ambiental obsewa as seguintes etapas:
I Licenm P&ia (LP);
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II- Licenqa de Instaa
l @o
i
(LI);
111 Licenw de Opera~Bo(LO).
5 lQ0 p m o de validade deve ser fixado no pr6prio documento, obedecidas As
prescri~besestabelecidas nas normas especlficas.
§ 2 O -. 0 Poder Executive define o momento e as condi-s
de exigibilidade das licengas
referidas neste artigo.
Art. 35 A Licenp de OperaMo B exigida ainda que condulda a obra, e deve ser
renovada,findo o prazo fixado na rnesma.
Paragdo dnico No caso de imdvel de uso residential rnultiiamiliar a Licenm de
Opera@o tern prazo de validade ilimitado, ndo necessitando de renovaflo.
Art. 36 Findo os prazos establecidos no artlgo 34, pode o interessado solicitar a
expedieo de nova Licenqa Ambiental, mediante requerimento, ao qua1 deveh ser,
necessariamente, anexado o projeto jB aprovado e a Licenp Arnbiental que se pretende renovar,
alem de comprovar o pagamento das taxas correspondentes.
Art. 37 A Licenqa Ambiental 8 cancelada se constatado o descumprimento das
detemina@es nela contidas ou de normas de prote@o ambiental, garantindo o direito de defesa
ao infrator.
5 1'- 0 6rgZio municipal de licenciamento e controle pode suspender a Licentp Ambiental,
em carslter liminar, a s que seja concluldo o processo para apura@o
i
das infragBes, tendo em vista
a necessidade de evitar a consuma@o de danos mais graves.
5 2Q - Cumgridas as determinagOes e as norrnas arnbientais referentes a Licenp
anteriormente ooncedida, pode o empreendedor requerer nova Licenw atraves de processo
autbnomo, sem prejutzo das penalidades cabtveis.
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Art. 38 0 imhvel, qualquer que seja a sua destinaHo, s6 pode ser habitado, ocupado ou
utilizado ap6s a expediggo da Certidao de Caracteristicas e do Habite-se, devendo para tento:
I- estar, a construq~o,completamente oonclulda;
II haver a comprovaflo de que a obra executada tenha observado o projeto aprovado;
111 - estar oonclulda, a calpda em todas as testadas, quando for o caso, e identificada, em
local visivel, a numeraqio do imdvel.
Paragrab Qnlco Fica condicionada a concess90 do Habite-se ao plantio, de urn
espdcirns vegetal nativo, wnforme orientaHo do brg90 municipal cornpetente, aqueles imdveis
cuja cal~adativerem largura maior que dois metros e cinquenta centlmetros (2.50m).
Art. 39 A Certidio de Caracteristicas e o Habite-se devem ser solicitados ao 6rggo
municipal de iicenciamento e controle, anexando ao requerimento a c6pia do AlvarA
wrrespondente.
Art. 40 Na hipbtese da obra haver sido executada em desacordo com o projeto aprovado,
pode o interessado solicitar sua legaliza~lo,desde que esta possa ser compatibilizada corn os
dispositivos desta Lei e corn as demais normas da Iegisla~Boem vigor.
Paragrafo Qnico.Para os fins do previsto no caput do artigo, deve o interessado requerer
a legaliza~io,juntando urna cdpia do projeto aprovado, indicando, desde logo, as rnodificag6es
executadas e sujeitas A aprova~ao,aldm do Alvard expdido.
Art. 41
As empresas concessionPrias de setviws pdblicos, responsslveis pelo
fomecimento de dgua e energia elhtrica, sb p d e m efetuar a ligaq%o definitiva das nwas
edificaqaes mediante a apresentaeo da Certidao de Caracteristicas ou do Habite-se.
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Cap8twlo IV
DA INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

-

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

-

alinhamento dos logradouros publicos sem que haja na testada urn tapume provis6rio de, no
minimo, dois metros (2,00 m) de altura, sendo ainda proibida a ocupaq8o de mais da metade da
largura da calqada, corn a preserva~godo espaGo restante livre de entulhos ou de materiais, para
permitir a seguranp e o livre transito do pedestre.
Parhgrafo irnico. A faixa da calpda Iivre de entulhos ou materiais, prevista no caput do
artigo, n%opode ser inferior a um metro e vinte centimetros (I
,20 m).
Art. 45 0 s canteims de obras devem ainda disgor, no seu espaw interno, de local para o
acondicionamento ternporirio dos seus residuos dlidos.
Pardgrafo Qnlco.Na hipbtese de nao haver disponibilidade de Area interna para tal fim, os
residuos p d e m ser dispostos em caixas estacionfirias, conforme as normas de padroniza@o do
brggo municipal de limpeza urbana.
A h 46 Nas obras de oonstru@o ou de demoIigSio corn rnais de cinw (5) empregados B
obrigatbria a disponibiliza@o de instalagies sanitArias providrias.
M.47 As ligafles provisbrias de agua e de energia eletrica na instala@o do canteiro de
obras s6 podem ser efetuadas, pelas empresas concessiondrias desses servipos, mediante a
apresentago do Alvar6 de Constru@o.
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Art. 48 Para o fret cumprimento das exigQnciasprevistas nesta Lei e nas demais normas
da IegislaMo em vigor, o Municlpio, atraves do seu 6rgBo de licenciamento e controle, fiscaliza a
execuFfio das obras de qualquer natureza, realizando as vistorias que julgar necessdrias,
aplicando, quando for o caso, as penalidades previstas.
5 lQ
- A fiscalizaHo adota sempre o critdrio pedagdgico da dupla visita quando:
I ocorrer A edi@o de urna lei ou norma reguladora nova, para orientat, na primeira visita,
os responsdveis pela obra;
I1 na primeira inspego de uma obra recentemente iniciada.
§ zQ Cab& a SEMURB propor crit6rios para licenciamento e fiscallza@o de implantaMo
de galerias e dubs subterrAneos em &reas urbanas e industriais no perimetro do Municipio,
atraves de Projeto ds Lei.
Art. 49 - A fiscalizaeo 6 exercida pelo corpo tknico do 6rgao municipal de licenciamento
e controls, conforme a Lei Municipal nQ 5.434, de 26 de dezembro de 2002, de quem se exigir4 a
apresentaeo da identidade funcionat, garantido o livre acesso a m a s as dependgncias da obra,
sendo o proprietArio desta e o seu respondvel tbcnico, obrigados a prestarem os esclarecimentos
necessdrios e exibir os documentos mlacionados ao fie1 cumprimento das atividades de
fiscaliza@o, sempre que solicitados.
Parfigrafo unico. Ao wrpo tecnico compete, al6m das atribui-s
contidas na Lei
mencionada no capuf do artigo, exercer o poder de policia.
Art. 50 No exerclcio do poder de pollcia pode o Municlpio, atraves do seu drgao de
licenciamenta e controle, fiscalizar, intimar, lavrar auto de infra@o, embargar, interditar e demolir
obras em desacordo corn as normas deste C6digo e da legislagao em vigor, al4m de apreender
materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer o u h s meios de pmdu@o
utilizados em construr$es irregulares ou em atividades que gerem indmodos a terceiros, bem
w m o materiais e equiparnentos que possam constituir prova material de irregularidade,
observados os limites da Lei.
AR 51 Cabe ao corpo tdcnico, responsavel pela fiscalizaqdo, no exercicio do seu poder
de policia, sem prejuizo de outras atribuiQaesespeclficas:
I- registrar as etapas de execu@o das obras elou servigos licenciados;
II verificar se a execuqBo das obras elou serviws estio sendo desenvolvidos de acordo
corn o projeto aprovado;
111 requisitar apoio policial, quando necessario.
Art. 52 Constatada a infraNo, deve o fiscal, sob pena de responsabilidadeadministrativa,
lavrar o auto de i n f ~ 8 0corn
,
expediqio da intimaHo ao propriethrio e responsPvel tbcnico pela
obra elou servipo, consignando, desde logo, o prazo de 3 (t&s) dias.para apresentaHo de defesa
ou do Alvat-6 concedido.
Art. 53 NBo atendida a solicita@o a que se refere o artigo anterior, s& autuados o
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proprietitrio e respons~veltkcnico, prosseguindo-se os demais tamites do processo, na forrna
estabelecida no CMigo Tributdrio do Municipio.
M. 54 -As intimafles e autos de infraHo sSo assinados por servidor municipal do wrpo
tbcnico, responsAvel peIa fiscalizaqZio, lotado no 6rgBo de licenciamento e controle.
Art. 5 5 . 0 s autos de infra@o e as intimaws devem conter, de forma resumida:
I- descri@o do motivo que deu lugar A sua lavratura;
II indica@o dos dispositivos desta Lei e das demais normas da IegislaHo em vigor
infringidos;
Ill- nome do(s) proprietArio(s) ou do@)respons~vel(eis)pela obra elou senrip;
IV enderego do local da infra@o;
V - dispositivos em que a penalidade esteja cominada;
VI pmzo concedido para regularizaHo, quando cabivel;
VI1 - detemtinaMo da paralisa@o do sewiw elou obra, quando aplidvel;
Vlll prazo para apresentaflo da defesa, corn indicago do locat e hodrio onde deve ser
apresentada.
Art. 56 C a b a analise e julgamento, em prirneira insancia, das i n f r a w s de natureza
urbanistica e das infraqaes de natureza ambiental, respectivamente, ao respondvel pelo setor de
oonkote urbanistico e ao responsdvel pelo setor de controle ambiental do Municlpio.
Art. 57 Das decisaes de primeira instAncia cabe, ao titular responsdvel pelo 6rgBo
municipal de licenciamento e controle, recurso corn efeito suspensive, apenas em rela~ao9
aplica@o de penatidades pecuniArias, dernaliMo, suspensao ou declara@o de inidoneidade.
M. 58 - 0 C6digo TributArio do Municlpio 6 norrna procedimental subsididria na apuraeo
das infragks aos dispositivos desta Lei e das demais normas da legislaflo em vigor.
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CapRub VI
DAS PENAUDADES

-

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

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

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

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

-

Capitulo VII
DAS INFRACOES

-

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

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

-
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Estacionamentode veiculos
de passeio e utilitdrios de
pequeno porte.
InclinaMo MAxima
Altura minima entre o piso
e qualquer obstAculo.
Raio minimo para curva
(interno).

CargalDescarga de eicul os

utili~rios caminhbs.

20%

12%

2,20 m

4,00 m

6,00m

12,00 m

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

A R 120

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

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

DA CLASSIFICAGAO E DO DlMENSlONAMENTO DOS COMPARTIMENTOS

-

Art. 139 Todo compartimento da edifica@o deve ter dimens6es e formas adequadas, de
mod0 a proporcionar condifles de higiene, salubridade e conforto ambiental, condizentes corn a
sua funqAo e habitabilidade.
Art. I40 - Conforme sua destina@o, os compartimentos da sdifica&o, de acordo corn o
tempo de permanencia humana em seu interior, classificam-se em:
I de uso prolongado;
11- de uso transitdrio;
111 - de uso especial.
A r t 141 Consideram-se compartimentos de uso prolongado aqueles que abrigam as
fun~besde dormir ou repousar, trabalhar, comercializar, estar, ensinar, estudar, consumir
alimentos, reunir, recrear e tratar ou recuperar a sadde.
Art. 142 Consideram-se compartimentos de uso transitbrio aqueles que abrigam as
fungBes de higiene pessoal, de guarda e de h c a de roupas, de circulaqiio e de acesso de
pessoas, de prepara@o de alirnentos, de sewi~osde limpeza e manutenHo e de deposito.
Art. 143 - Consideram-se compartimentos de uso especial hqueles que, al8m de abrigarem
as funqdes definidas nos artigos 141 e 142, apresentam mracteristicas prdprias e peculiares,
conforme sua destinado.
Paragrafo irnico. 0s compartimentos referidos no caput do artigo sao, dentre outros, os
que se destinam a salas de projeHo cinematoghfica, de espetdculos, de eventos, salas que
abriguem equipamentos para tratarnento de saljde, salas de exposi@o, de beleza e estetica,
laboratdrios fotogr6ficos, de irnagem e som, garagens, salas de telefonia e inforrndtiw.
Art. 144 Conforme o uso a que se destina, todo compartimento da edificaqBo deve ter
dimensaes, pks direitos e Areas mlnimas estabelecidas de acordo com o quadro abaixo:
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Art. 145 Nas unidades residenciais, os cornpartimentos destinados a estudo elou
trabalho, t6m de possuir area mlnima de oito metros quadrados (8,OO m2).
Art. 146 -. A unidade residential deve ter, no minimo, uma Area construida de trinta metros
quadrados (30,00m2),em condiws de habitabilidade, corn no mlnimo urn banheiro.
Paragrafo unico. Em se tratando de projeto de interesse social, a area a que se refere o
caput deste artigo obedeoe a criterios estabelecidos em IegislaMo prdpria, observados os
principios estabelecidos no Plano Diretor.

-

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

S e ~ Ih
Das dlsposiqBes gerals

-

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

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

-

-

-

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

Unidades adaptadas

-

1
2%

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

SegBo ll
Das cireuIaq6es vertical e horizontal

-

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

-

-

-

Capitulo VI
DA TOPON~IIAE DA NUMERACAO

-

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

-

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

-

T~TULOw
DAS DISPOSICOES FlNAlS E TRANSIT~RIAS

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

-

-

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

Carlos Eduardo Nunes Alves
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HIERARQUIA DA VW

NILDE VAGAS
cap. 5 26

m~cap.5400

ARTERIAL

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

20~cap.~lOO

COLETORA
400 c eap. 5200

cap. > 200

cap. I,60

LOCAL

60<cap.5100

cap. > 100

OPC~O
q d p r testada, op@o (b)
testada I50m, o p e 0 (c)
testackt > 5Dm. op@o (d)
testada 5 50m, o p g o (d)
testada > Wm, op@o (8)
testrrdEt 5 80m, op@o (e)
testacta > 80m, oppo (f)
qualquar testada, op@o (a)
test& > 50m. opgo @) midencia1 e
op@o (c) demais usos
testada 5 50m, opgo (b)
testada > 50m, op@o (c)
teshda 5 50m, oppo (c)
testada > 50m, op@o (d)
testah 5 80m,opgo (c)
testada > Mrn, o p g o (e)
qudquer bstada, op@o (a)
testada 3 50m,opgo (a) midewlal e
op@o (b) demis usos
testada 5 50m, op@o (b)
testa& > 50m, op@o (e)
testada 5 50m, o p g o (e)
testsda > S m , op@o (d)
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ANEXO IV Parimetro Geometrico Estacionamento
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