LEI N O 4.930. OE 30 DE DUEMBRO DE 1997".
lnstitui a categoria de lmbvel Regularizado, para os imdveis e lotes
que especifica e dB outras providQncias.
A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL,
Faw saber que a CAmara Municipal aprovou e sanciono a q u i n t e lei:

Art. 1s - Fica criada a categoria "Irndvel Regularizado", para efeito de regulariza$io e
cadashmento de imdveis urbanos, obsewadas as prescrifles da presente Lei.
Art. 2 0s imbveis que tenham obras ou sewiws jB iniciados e, embora ngo estejam
conforme a legislaflo de uso e ocupaqlo do solo, mas jB se encontram edificados ou em fase de
conclus%o,podeao ser regularizados, desde que, a critbrio do 6rg%omunicipal de planejamento,
as irregularidades identificadas.

-

I - sejam sandveis;

-

II n i o violem direitos subjetivos publicos e privados; e
111 - versem sobre:
a) recuos frontais ou laterais;
b) utllizaq%ode indices de ocupaMo, densidade ou de uztila@o
i
acima do permitido; e
c) parcelamento ou desmembramento em deswnformidade corn o Art. 39 e pahgrafos
da Lei Complementar ng07, de 05108194.

-

5 I* 0 interessado no processo de regularizaqgo de imbvel darsl entrada em
requetimento dirigido ao presidente do lnstituto de planejamento Urbano de Natal IPLANAT,
devidamente instruldo corn os seguintes dowmentos:

-

a) titulo de propriedade, com registro no cart6rio de imdveis competente;
b) projeto aquitet8nico ou urbanistico, em 03 (trGs) vias, assinado por responsaveltkcnico;
c) comprova$io de registro junto ao CREAIRN (ART);
d) Certidso Negativa de DBbitos junto B Fazenda Municipal, fornecida p l a Secretaria
Municipal de Finanws SEMFI;
e) DeclaraMo negativa de oposiflo dos vitinhos lindeiros.
8 SerA considerada caracteristicas predominante, para efeitos desta lei, aquela que
represente uma incidencia de casos irregulares superior a 50% na drea que espscifica.
Art. 1 Nao poderao ser objeto desta lei as obras e serviqos realizados.
1 - em edificaMes e terrenos pQbllcos;
II em Areas de preservaMo rigorosa;
111 em edificafles, terrenos ou usos que possam gerar inwmodidade ou descanforto A
vinhanp;
IV que tenha sido objeto de denQnciaformal, de pertinencia mmprovada;
V que n8o possam admitir as condiq6es impostas no Tetmo de AceitaHo;
VI quando sobre o im6veI recaia qualquer procedimento administrative ou judicial de
fiscalbaHo.
Art. # - A autoriza@o, decorrente da regularizagio de qualquer obra ou servip, a ser feita
corn base nesta lei, ficard oondicionada ao cumprimento do estabelecido no Termo de AceitaMo.
Pardgrafo Qnico - As condi@es fixadas no Termo de Aceitaao observad,
necessariamente,a IegislaMo urbana vigente A Bpoca da anAIise do requerimento do interessado.
Art. P Aprovado o projeto e admitidas as condifles fixadas no Termo de Aceitago,
dever4 o interessado pagar, a municipalidade, tam a ser calculada corn base em valor
proporcional ao custo da obra, que n8o tenha observado as prescrifles urbanlsticas, sem prejuizo
de multas e outros encargos previstos em lei, que venha a incidir sobre o proleto.

-

-

-

-

-

Pardgrafo Qnico -A taxa da reguIarizaHo referida no 'caput" do artigo terd por refer4ncia
o Custo UnitArio Bdsico - CUB, fornecido pelo SINDUSCONIRN.
Art. 8
A taxa mencionada no artigo anterior sera classificada por niveis de
desmnformidade, observado os critkrios definidos em Decreto regulamentar.
5 l a Na hipbtese de ocupa@o ou densidade acima dos Indices permitidos, em areas de
uso restrito por interesse pQblico,ou de parcelamento sem reserva de peroentuais exigidos pela
Lei Federal nQ6766179, para os fins de incorporaMo ao patrimdnio poblico, deverA o interessado
na regulariza~iorecolher, ainda, o valor equivalente A respectiva Area complementar, que deu
causa a irregularidade.
5 1 Podera o interessado optar, alternativamente, pela entrega de imdvel, que sera
recebido, a crigrio do IPLANAlf; por seu valor de mercado, ap6s avaliaMo procedida pela
SUMOV.
5 P - Em hip6tese alguma o im&vel a ser recebido pelo rnunicipio pod& ser inferior ao
lote mlnimo padriio estabelecido pelo Plano Diretor vigente A Bpoca do aceite.
Art. 'p_ 0 contribuinte que requerer a reguIariza~80do bem irnovel por livre e esponanea
vontade, podera obter desconto de 50% do valor total a ser pago.
Pahgrafo QnIco - Nao serd mnsiderada uma regularizaHo esponanea se houver
iniciado qualquer ato ou procedimento administrativo de fiscaliza~Bo relativo ao imdvel em
questgo.
Art. I Se o imdvel, objeto de analise para aplicaHo cia presente lei, possuir area de
mnstru@o total, igual ou inferior a 50,OO m2, Ihe s e d cobrado apenas 20% do valor total
calculado.
Paragmfo unico Nio poded o conhibuinte, em qualquer hipbtese, beneficiar-se corn a
acumula@o das reduws estabelecidas nos artigos 7 g e P.
Art. @ 0 bem imdvel que tiver se beneficiado desta lei e vier a ser objeto de nova
autuaqAo, perderA a condi@o de imbvel regularizado e a multa que Ihe for imposta, em
decodncia das irregularidades sncontradas, sera paga pel0 seu valor dobrado, sern prejufzo de
outras sanfles aplidveis.
Art. 10
0 Municipio promoversl imediata e automaticamente a a g o demolit6ria
competente quando a edifica$io submetida A andlise:
a) n i o puder ser regularizada na forma desta lei;
b) voltar a dasrespeitar as prescriNes urbanistiws, mesmo que em reIaMo a fatos novos.
Art. 11 0 s imdveis que, nos termos desta lei, venham a ser regularinados, deverao ser
identificados corn a inscri@o: IMOVEL REGULARIZADO, vazada numa ta j a vermelha diagonal
de 1,s (urn e rneio) centimetro de largura, fixada desde o canto esquerdo inferior at6 o canto
direito superior, em todos os docurnentos a eles relativos.
Art. 12 - 0s irndveis beneficiados por esta lei frcario sujeitos a permanenfe a@o
fiscaliradora, no que concerne As irregularidades validadas pelas suas disposifles, e pagariio
urna taxa anual equivalente a 20% do IPTU, sem prejuizo das multas previstas na IegislaMo
edillcia municipal, das quais n8o poder3o ser anistiados.
5 19 As taxas e multas referidas no "caput", constituem-se receitas do 6rgBo municipal de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

planejamento urbano.

-

5 21 As multas previstas neste artigo see0 pagas juntamente com as taxas de
limnciamento e regularizaqao da obra ou serviqo antes da entrega do correspondente alvad.
Art. 13 0 propriethrio de lrnbvel Regutarizado podersl optar pela condiqBo de Legalizado
em qualquer tempo que julgar conveniente, desde que promova a devida adequaMo da edifica@o
legislaqgo vigente bpoca, seja atravk de reforma ou demoli@o.
5 10 - A reveMo de que trata o "capuf" desk artigo poder4 ser concedida sem bnus
adicionais, desde que seja formalizada a inten@o atraves de process0 adrninistrativo, e que fique
comprovada a total finalizaqio das obras conforme licenuado, assim como a quita@o de todos os
ddbitos porventura existentes.
§ 29 0 ato da 1egalizaMo result& na suspendo da cobran* da taxa anual estiputada,
que deixad de ser cobrada a partir do exercicio A s 4 seguinte, por&m n8o darA direito a
ressarcimento ou isenflo dos valores anteriorrnente pagos ou devidos.
$ 3 Nesta condi$io, deixa de valer o disposto no art. log.

-

-

-

-

Art. 14 Ainda que o irndvel venha a ser regularizado, o responsAvel thcniw do projeto

elou da execuHo, bem como o construtor, n8o estarao livres das penalidades previstas no

-

Capitulo VI1 DAS DlSPOSlCdES PENAIS e artigos constantes da Lei 3.175184, n8o revogadas
pela Lei Complementar 07/94.
Art. 15 Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaHo revogadas as disposi@es em
contrdrio.

-

Wilma Maria de Faria Meira
PREFEITA

