LEI NO 4.663, DE 31 DE JULHQ DE 199S3.
Disp6e sobre o uso do solo, timites e prescricbes urbanisticas da
Area Especial de lnteresse Social -AEIS, no bairn, de Mae Luiza no
municfpio de Natal.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,
Faw saber que a Cilmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

-

Art laAreas especiais G o porfles da zona uhana situadas em zonas adensaveis ou
nao, corn destinago especifica ou normas prdprias de uso e ocupaMo do solo, cornpreendendo,
entre outras, a Area Especial de lnteresse Social.
Art. ZP h a s Especiais de lnteresse Social destinarn-se a produ@o, manutengao e
recupera~aode habitafles de interesse social, e compreendern:
I - terrenos pilblicos ou particulares ocupados por favelas, vilas, ou loteamentos
irregulares, desde que haja interesse pdblica em se promover a urbaniza@o e regularizaHo
juridica;
II - gtebas ou lotes urbanos, isolados ou contiguos, n i o edificados, subutilizados, ou nao
utilizados, com Area superior a 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), necessdrios para
implanta@o de programas habitacionais, destinados a grupos sociais de renda familiar de at& 3
(tr&s) saldrios minimos, ou de igual valor.
Art. 3Q Esta lei regulamenta a Area Especial de lnteresse Social AElS no bairm de Mae
Luiza, que tern w m o principio bLico o condicionamento do uso e ocupa@o do solo ao interesse
social, A base fisico ambiental e sua infraestnrtura, conforme as especificafles constante desta
noma legal.
Art. 4Q 0 s limites da Area Especial de lnteresse Social localizada no bairm de Mae
Luiza, representada graficamente pelo Anexo I desta Lei, tern inicio na intersefio da cerca que
limita o Paque das Dunas, corn o eixo da Rua Des. Benicio Filho, seguindo nesta dire@o B Rua
Tuiuti e nesta 8 esquerda ate a Travessa Tebfilo Brandgo, depois a direita at8 encontrar a Rua
Te6filo Brandgo, prosseguindo nesta A direita e em seu prolongamento, atrav4s da Rua
Guanabara at4 a confluencia corn a Travessa Mundo Novo, e no prolongamento desta A esquerda
at& encontrar a Avenida Governador Silvio Pedrosa, a partir desta A direita pelo eixo da Avenida
Senador Dinarte Mariz, at6 a interseHo corn o protongamento da cerca que limita o Parque das
Ounas e por este at6 o ponto inicial.
Art. 5P
especial de lnteresse Social estd dividida em tr&s Areas, corn as seguintes
especificagBes:
I- Area 1- A07 - Area de Ocupaqao, onde sera0 admitidas edifica@es de acordo corn os
indices e prescrifles urbanisticas estabelecidas por esta Lei.
II Area 2 AOR2 Area de Ocupaqfio Resbita, que por suas caracteristicas fisicas e
topogrdficas exigem indice e prescrifles urbanisticas diferenciadas, assirn definidas:
a) As encostas corn inclinaqhs iguais ou superiores a 30% (trinta por cento) situadas nos
limites estabelecidos pelas Ruas Joao XXIII, Trairi, Des. Benicio Filho, Tuiuti, Travessa Tebfilo
Brand& Rua Te6filo Brandgo e Guanabara, Primeira Travessa Guanabara, Rua Atalaia,
Travessa Ant6nio FBlix e Camaragibe, Ruas Camaragibe e Patricio Alves at6 a Rua Joao XXIII;
b) 0 s terrenos sujeitos a alagamentos e os situados dentro dos limites estabetecidos pelas
Travessas Novo Mundo e SAo Luis, Rua Sao Jod, Travessa Sao JosB, Rua Alto da Bacia,
Tmvessa Atalaia, Rua Atalaia, at8 a Travessa Mundo Novo.
111 - Area 3 - AC - Area de Conservaqao, que por suas caracteristicas de valor
paisagistico, ecol6gic0, histdrico, cultural e turistico, sd permitem usos relatives a pesquisa
cientifica, aos projetos de desenvolvimento comunitdrio, desde que compativeis com as
exighcias fisicos ambientais da area e a pratica do laxer wntemplativo, tais como:

-

-

-

-

-

- area

-

-

PubIicada no DOE de 02/08/95.

-

a) a Brea do Farol de Mae Luiza;
b) as encostas adjacentes As Avenidas Governador Silvio Pedroza e Senador Dinarte
Mariz, limitadas pelo prolongamento da Travessa Mundo Novo, pelo prolongamento da Rua
Guanabara pela Avenida Joao M
1
1
1
.
Art. 68 0 s USOS, gabarifos maximos permitidos, densidade demogrdfica e demais
prescriqbes urbanisticas para as Areas 1 e 2, de que tratam os incisos I e II do art. SQ dessa Lei,
$80 os constantes dos Anexos II e III.
I 0 s usos defintdos nos Anexos II e Ill desta Lei, sao mnceituados na forrna seguinte:
a) Uso resldencial - destinados a habita@o permanente, admitido em todo bairn,
exclukias As Areas de conservaMo;
b) Uso misto 6 o uso residencial mais demais usos permitidos nesta Brea, admitidos em
todo bairm, excluldas As Areas de oonservaHo - AC;
c) Uso nSio residencial - 6 entendido como uso de Cornhrcio Varejista, prestaMo de
serviw, industrial, n8o associados a residencia, admitido em toda a Area, corn uma taxa de
ocupaHo nao superior a 40% (quarenta por cento) do lote, excluidas as areas de wnservaMo.
d) Uso instltucional - destinado A prestaMo de serviqos de educaMo e ensino,
atividades culturais, recreativas, de seguranw e de assistencia 9 saQde.
9 lQ
Corn rea
l @o
i
ao gabarito, seh permitida a akura mAxima de 7,5 rn (sete metros e
meio), em qualquer oota do terreno original, tornada antes do movimento de terra.
2Q Sera permitido edificagao at4 os limites laterais do lote , desde que haja pdvia
autorizapao escrita, corn firma reconhecida em cartbrio, dos proprie~tiosvhinhos.
Art. 7& Serd de 200 rn2 (duzentos metros quadrados) o maior lote permitido na Area
Especial de lnteresse Social - AEIS, no bairm de Mae Lulza.
Art. aQ Para o uso institucional, poderA ser ultrapassado a Area estabelecida no artigo
anterior, desde que autorizado pelo brggo wmpetente apds consulta @via ao COMPLAM .
Art. 4P No sistema viario serd permitido a1teraq-s nas vias de circulaflo at& a Iargura
de 8 m (oito metros).
Art. 1OS - 0 s Anexos I,ll,ltl constituem parte integrante desta Lei.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~aorevogados as disposiNes em
contrArio.

-

-

-

-

-

-

-

Palacio Felipe Carnarao, em Natal, 31 de Julho de 1995.
Aldo da FonsQcaTin6co Filho
PREFEITO

ANEXO ll

AREA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL

-

AREA I AREA DE OCUPAGAO -A01
DENSIDADE: 122 habha

EDIFICA@O

usos
Resldendal(1)
Nki Residendal(2)

LOTE: AREA

MAXIMA (m2)

INDICES
URBANISTICOS
mOvEITAMENTO

200 (3)
200 (3)

%

1,4
0,8

TAXA DE
OCUPAGO %
70
40

W I T 0
MAXIM0 (rn)
TAXA DE
PERMEABIUZAGAO %
30
7,50
40
7,50

(1) No caso de mais de duas unidades domiciliares horizontais por lote- p a d i o vila, &
adrnitido verticalfar desde que haja uma unidade sanitaria aut8noma por domicillo.
(2) 0 uso nao residencial obedece As prescrigZies urbanisticas estabelecidas por esta Lei e
estsl condicionado ao Relatbrio de lmpacto de Vizinhanga RIV - constante da lei complementar nQ
7 Plano Diretor de Natal.
(3) Para todos os usos e niveis previstos nesta Lei, resultante de parcelamento,
remembramento ou desdobramento.

AREA

ANEXO Ill
ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL

-

AREA 2 AREA DE OCUPAGAO RESTRITA

USOS
Rmidencial (1)
Nao Residential (2)

LOTE: AREA
MAXIMA(m2)
200 (3)
200 (3)

DENSIDADE: 122 hablha

- AOR2

EDIFICACAO
GABARrrO

INDICES URSANlSTlCOS
APRoVE'TAMENTo

1-0
1,O

'

TAXA OE
OCUPAMO %

50
40

TAXA DE

MAXIMO (m)

50
50

7,50

PERMEABILIZAGAO %
7.50

(1) No caso de mais de duas unidades domiciliares horizontais por lote - padrao vila, 6
admitido verticalizar desde que haja urna unidade sanitdria authnoma por domicllio.
(2) 0 uso ngo residencial obedece as prescriNes urbanisticas estabelecidos por esta Lei e
@st3condicionado ao Relatdrio de lmpacto de Vizinhanqa RIV - constante da lei complementar nQ
7 Plano Diretor de Natal. Todos os niveis previstos para o uso institutional poderao ultrapassar o
limite mdximo de Area estabelecido, dependendo de Consulta Prbvia.
(3) Para todos os usos e nlveis previstos nesta Lei, resultante do parcelamento,
remembramento ou desdobrarnento.

LEI COMPLEMENTAR ND-044, DE 23 DE DEZEMBRO DE 20024.
Dispbe sobre o uso do solo, lirnites e prescri@es urbanisticas para
h a Especial de lnteresse Social AEIS, da Comunidade do Passo
da PAtria e adjadncias, no bairro da Cidade Alta, neste Munictpio e
dB outras provid6ncias.

0 PREFElTO MUNICIPAL DE NATAL,
Fago saber que a CGmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lP- Regulamenta a Area Especial de Interesse Social AEIS da Comunidade do Passo
da PBtria e adjadncias, neste municlpio, nos termos do lnciso Ill do art. 22 e art. 25 da Lei
Complementat nQ07194
Paragrab hlco - A Area Especial de que trata o kaput" deste artigo encontra-se definida
conforme planta delimitadora, Anexo I, desta Lei.
Art. P As prescriqBes urbanisticas para a hrea de que trata a presente Lei, s%o as
constantes do quadro de prescrifles urbanisticas.(Anexo II)
Art. 38 Fica acrescido o inciso 1V ao art. 27 da Lei Complementar nQ 07, nos seguintes
temos:
"Art.27
.
IV Utilizar a concessao de uso especial de que trata o artigo 183 da
Constituiqao Federal."
Art. 4P Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposiMes em
conthrio.

-...... .......

-

-

Pal6cio FeIipe Carnario, em NatallRN, 23 de Dezembro de 2002

Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFElTO

Publicada no DOM de 24/12/02.

LEI CCOMPLEMENTAR No044102 - ANEXO I - MAPA DA AREA

PASS0 DA PATRIA
MAPA DA AREA EXISTENTE

-

FONTE: SEMTAS - SEMURB SEMOV

LEI No5.555, DE 25 DE MARGO 2004
Disp6e sobre a cria@o de Area Especial de Interesse Social AEIS,
localizada na comunidade denominada Jardim Progresso, e dB
outras provid8ncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,

Faw saber que a Cgmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lo
- Fica institulda, na Area denominada de Loteamento Jardim Progresso, situada no
Bairro de Nossa Senhora da Apresentaqso, corn area de duzentos e treze hectares, trinta e dois
ares, noventa e quatro centiares (213,32940234 ha), a Area Especial de lnteresse Social AEIS,
corn o pertmetro descrito da seguinte forrna:
0 perlmetro inicia-se no veltice (01) de coordenadas planas (UTM) E-246858.423 e N9366018.043, deste corn azimute de 63O53'00 e disGncia de 975,936m encontra-se o v4rtice (02)
confrontando-se com o Distrito Industrial de Natal, deste corn azimute de 132O42'28" e disuncia
de 558,697m encontra-se o v4rtice (03) deste corn azimute de159D49'W e disancia de 447,325m
encontra-se o vertice (04) deste corn arimute de 138O43'2W e distgncia de 367,254m encontra-se
o vdrtice (05), este se confrontando corn a Rede Ferrovidria, deste corn azimute de 22795'05" e
dist4ncia de 1,487,681rn encontra-se o vertice (06),confrontandese corn a rua Couto Magalhaes,
deste corn azimute de 328O30'10" e disHncia de 749,89m encontra-se o vbrtice (07) confrontandose corn J&o Batista Cavalcante, deste corn azimute de 353O59'4P e dissncia de 1080,869m
encontra-se o vhrtice (OI), ponto inicial da descri@o deste perimetro confrontando-se corn o
Distrito Industrial de Natal.
Art. 2O - Fica o Poder Executive autorizado a instituir o plano urbanistico e regulamentar as
intervenfles necesshrias h irnplantaHo e funcionamento da AEIS caracterizada no artigo anterior.
Art. 3 O - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicago, revogadas as disposiQBes em
contdrio.

PalAcio Felipe CarnarZo, em Natal, RN, 25 de Mar~ode 2004.

Carlos Eduardo Nunes Alves
PREFEITO

LEI PROMLILGADA No024612006
Dispae sobre a delimitaFfio e Regulamentaq30 da Area Especial de
lnteresse Social - AEIS - Nova Descoberta lntegrante dos Bairros de
Nova Descoberta e Lagoa Nova, no Municipio do Natal e dB outras
providancias.

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DO NATAL , no uso das atribuiMes que ihe
sao conferidas pelo Artigo 43, Pahgrafo 6 O , da Lei Organica do Municipio do Natal, PROMULGA a
seguinte Lei:
Art. lo
- Fica regularnentado a Area Especial de lnteresse Social AElS - 4 integrantes dos
Bairros de Nova Descoberta e Lagoa Nova - Natal,RN, corn o objeiivo de delimitar a area e
indicar as prescriqbs urbanisticas de uso e ocupaHo do solo, bem como definir o seu
zoneamento especlfiw.

-

Art.
0 s limites da Area Especial de lnteresse Social - Nova Descoberta, representada
e definida graficamente pelo Anexo I Mapa I,2 e 3 deste Lei, compreendendo as Areas de parte
dos Bairns de Nova Descoberta e lagoa Nova deiinidos os seus pontos de coordenadas e
distAncias no Anexo Ill, Quadro 1,2 e 3.
Area 1 - Abrangendo uma Area de 33,85 KmZ,tendo inicio a poligonal, representada e definido
graficamente no Anexo Ill Mapa 1, que define a Area 1 partindo do ponto P I , na Avenida Norton
Chaves esquina corn Rua Distrito Federal e concluindo no ponto P I 2 na Avenida Norton Chaves
esquina corn Rua Djalma MaranhBo, fechando o pollgono no P I = P13.
Area 2
compreendendo a Area no Bairro de Nova Descoberta, representado e definido
graficamente no Anexo II Mapa 2, abrangendo uma Area de 7,61 Km2 e definido os seus pontos
de cmrdenadas e disancia no Anexo Ill, Quadro 2, e tern inicio no PI4 na Rua Ant6nio
Amazonas esquina corn Rua Potiguarana, fechando a poligonal no ponto P22 = Pf 4.
Area 3 - compreendendo a Area no Bairro de Nova Descoberta, representado e definido
graficamente de coordenadas e disancia no Anexo Ill, Quadro 3 e tern inlcio no P23 na Avenida
Amintas Barros esquina corn Rua Ternistocles Duarte, fechando a poligonal no ponto P27 = P23.

-

Art. 3" - A Area Especial de lnteresse Social que por suas caracteristicas fisicas e
morfoldgi~s exigem prescrigties urbanisticas, definidos no ANEXO VI1, Quadro 4, e
considerafles especiais, onde devem ser respeitadas as caracteristicas locais jB estabelecidas.
permitindo apenas usos que nao descaracterizem a Area, sendo vetado a abertura de novas vias
ou usos impactantes no sistema viArio.

-

Art. 4 O 0 s usos, gabaritos maximos permitidos, densidade, coeficiente de aproveitamento
e demais prescriMes urbanisticas para a ronas sao as constantes no ANEXO VII, Quadro 4.
0 s usos permitidos sEio concentrados na seguinte forma:
I Uso residencial: destinado exclusivamente a habitaHo perrnanente, sendo permitido o
uso muttifamitiar (varias unidades famillares agrupadas em urn mesmo tote) e o pequeno com&rcio
associado a habitaHo.
II Uso n%oresidencial: Uso destinado as atividades de corn8rci0, prestaflo de senir~oe
servi~osinstitucionais, tais como: centro de sa6de, equipamentos de educaHo, cultural, recreative
e de seguranw.

-

-

-

Art. 5 O 0 gabarito permitido serd de acordo corn o potencial construtivo e determina@es
contidas nos artigos 22,23,35 a 38. Anexo 7 quadro 4 e Mapa 2, na Lei Complementar no07194 Plano Diretor de Natal.
Art.
- Sera0 permitidas edificaNes ate o limit8 lateral do lote, no pavimento superior
(primeiro pavimento), desde que h a pkvia autoriza@o escrita, dos propridrios vizinhos.

Art.
250,00m2.

P - As prescriqbes contidas no Quadro VII $80 previstas para os Ides menores que

Art. 8 O - Poderao ser ultrapassadas as Areas maximas estabelecidas quando o uso a que
se destina a edfica@o for o institucional, de acordo com analise e parecer pr6prio do 6rgao
fiscalizador de licenciamento.

Art. 10 - Para os Iotes maiores que 250,00m2 s6 poderio usar as prescrifles
Art. go Sera admitido via$ corn ate 8,OOm e largura.

do anexo,

nos imbveis voltados para atender a pupula@o de baixa renda, sendo aceito as unidade
privativas, como no rndximo 46,00m2 de Area constnrlda agrupadas horizontalrnente (padrao vila).

Art. 11 - As unidades previstas para o uso multifamiliar a serem construldas, deveram ter
pelo mesmo sala, quarto, banheiro e oozinha, corn no minimo 25,00m2cada.
Art. 12 - Fica assegurada a participaMo popular local, nas etapas de elabora@o e
execuGo das atividades do programa da RegulsrizaHo FundiAria, corn o objetivo de garantir o
exercicio de cidadania, atraves de audiencias ptlblicas elou reuniaes nas comunidades.

Art. 13 - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
Anexo I Mapa Idelimitando a AElS Area I;
Anexo II- Mapa 2 delimitando a AElS - Area 2;
Anexo Ill Mapa 3 delimitando a AElS Area 3;
Anexo IV Quadro I com a indicaHo dos pontos de poligonal de delimitaMo da Area 1;
Anexo V Quadro II corn a indicaqao dos pontos de poligonal de delirnitaMo da Area 2;
Anexo VI - Quadro Ill corn a indicaMo dos pontos de poligonal de delimitago da h a 3;
Anexo VII Quadro IV corn as prescripEies urbanisticas previstas para area I,2 e 3
contidas nos mapas 1,2 e 3.

-

-

-

Art. 14 - Esta Lei entrari em vigor na data de sua publicaHo, revogadas as disposifles
em contrArio,
Sala das Sess6es, em Natal, 16 de agosto de 2006.

-

Rogbrio Marinho Presidente
Sargento Siqueira Primeiro Secretario
Edtvan Madns Segundo Secretario

- -

ANEXO 111 MAPA 3

-

Anexo VI Quadro 3
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DECRETO No 8.090. DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.
"Dispth
sobre
liceneiamento
de
empreendimentos nas proxlrnidades do M o m
do Carem e Vila de Ponta Negra e dB outms
provid&nciasn.

0 PREFEITO MUNlClWV DO NATAL, no uso das atribuiinciso VIII, da Lei Orgiinica do Municipio:

que I b confere o artigo 55,

CONSIDERANDO a anulago das limnps de instalago dos empraendimentos localizados

no entorno do Mono do Careca, bairro de Ponta Negra, nesta capital, oonforme despachos
publicados no Didrio Micial do Municlpio de Natal do dia 20 de dezembro de 2006, fls. 3 e 4;
CONSIDERANDO que, memo tendo sido anutadas as referidas Hcenps foi oportunhado
aos empreendedores a solicltarem novos requerimentos para fins de obter o licenciamento
pretendido, atravks de processo autBnomo;
CONSIDERANDO a necessidade de tomar plSbliw as normas tbcnlcas a s r e m
obsewadas nos n o v a mquerimentos, de tal sorte a objetivar os requisites neoessArios as novas
analises dos licenciamentos;
CONSIDERANDO a lrnperiosa necessidade de serern desenvolvidos estudos tecniws que
possam viabilizar o uso e ocupa&o sustentAvel das Areas inseridas no B a h de Ponta Negra, em
especial nas proxirnidades do Mom do Careca e Vila de Ponta Negra;
CONSIDERANDO que compete ao Pder Executive Municipal o controte e a fiscaliza@o
das interfedncias ambientais decorrentes do uso e ocupaqBo do solo, bem wmo a wncessao de
licenciamento de empreendimentos na Area de constru@o civil,
DECRETA:
Art. 1' - Mos os projetos relatwos a empreendilnentos cujo lieenclamento seja solicitado A
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismc do Natal SEMURB, ou que jB tenha sido
requerido, e que estiverem shades no entorno do Mom do Careca e M a de Ponta Negra,
conforme m a p em a n w (que passa a ser part8 integrante do present8 Decreto), deveeo
obedecer todas as d i r e t r b constantes do t e r n de referencia prdprio, expedido pela SEMURB;

-

A t 2"- A Secretaria de Tdnsito e Transport e Urbano do Natal - STTU clever4 reavaliar as
anallses dos RITURs mncedidos, obssrvando a capacidade de suporte da infra-estwtura viaria do
Bairn de Ponta Negra, corn a demanda dos nwos empreendimentos na regiio, apontando
solupBes para integrago do sistema viArio do local w m as Areas adjacentes.

-

Pardgrafo Onico 0 referido procedimento, usando o principio do planejamento vidrio, deverd ser
adotado na andlise dos RlTURs dos imbveis em todo o Municfpio do Natal.

Art. 3" - A wncessao de licenciamento aos empreendimentos referides no art. lo
desk
Decreto deverd ser precedida de manifestam da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande
do Norte CAERN e do Institub de Desenvokimento Econdrnlcu e Meio Ambiente do Rlo Grande

-

do Norte IDEMNRN, quanto A mpacidade de suporte do sistema de esgotamento do Bairro de
Ponta Negra, bacias e sub-backs, cujo parecer eonelusivo daverA integrar o requerimento inlcial e
projeto apresentadas A SEMURB, observando-se, igualmente, a grand8 demanda de
empreendimentos na q i % oe seus efeitos cumulativos;

-

Pardgrafo lrnlco Tdos os pedidos de lieenciamento do rito de categoria 4, previsto no
artigo 13, inciso IV, da Lei Complernentar n05512004, inclusive os que se encontram em
andamento na SEMURB, situados no bairro de Ponta Negra, dew10 ser instruldos cum parecer
da CAERN e do IDEMA, eonforme dlsposto no caput deste artigo.

-

Art. 4' Deveriio ser remetidos ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente -CONPLAM os prmessos refemntes ao licenciamento de ernpreendimentos situados em

heas criticas, saturadas ou em vias de saturago arnbiental, devendo aquele Conselho atender ao
dispmto nos artigos 41 e 99, VIII, da Lei Municipal no.4.f 00192.
ParAgrafo hnico. 0 s procgssos remtidos ao CONPLAM, nos termas tratados no caput deste
artigo, d e w i o estar necessariamente instruidos corn os estudos efetuados pela STTU, CAERN e
IDEMAIRN, aldm da andlise tecnica efetuada pela SEMURB sobre o &do ambienta! apresentado
pelo empreendedor,a firn de possibilitar a aprofundada rnanifestaHo daquele Conmlho.

-

Art. 5" 0s projetos wjos licenciamentosj i tenham sido solidtados A SEMURB, e estejam
em artAlise naquela Secretaria, devemo seguir W a s as determin-es
constantes desk Demto.

-

Art. B" A firn de possibitiir a devida analise tecnica sobre o uw sustent8vel da Area
especificada no art. la
desta noma, Rca suspensa pw 90 (noventa) dlas a conces&io de novos
licenciamentos para os requerimentos que venham a ser protocolados na SEMURB ap& a data de
publicam desk Decreto e que estejam sihrados na Area referida.
Padgrafo Onico. A suspensio estabelecida no cap& deste artigo nio se aplica aos
licenciamenh que vierem a ser solicitados pela SOLARIS PARTlCIP&OES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA, NATAL REAL STAT E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
CTE ENGENHARIA LTOA E MARIA DO SOCORRO VANNIER
METRO QUADRADO
CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e que tlverem como objeto os msmos imbveis
referidos
nos
processes
nos
23077.040086812005.77
23077.003377W200520,23077.03987U2005-92e 23077.0337881200585,respectivamente, em virtude dm despachos
publicados no Dihrio Oficial do Municipio do dia 20 de dezembro de 2006 (fls. 3 e 4).

-

Art. 7' - As disposideste Decreto n3o se aplicam ao licenclamento de edificaqi5es de
unidades residenciais unifarnilmres ou que possuam at& dois pavirnentos.

Art. 8" - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposifles
em contr8rio.

Cams Eduardo Nunes Ahes
Prefei

LEI No5.681, DE 22 DE SEEMBRO DE 2005.
Define como Area Especial de Interesse Social
para fms de regularizaqZo fundihia e
urbanizagZo o assentamento denominado
Favela Africa, localizado no Bairro de Redinha
Wha, zona urbana deste Municipio.

0 PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL ,
Faqo saber que a C8mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

Art. lo Fica defddo como Area Especial de Interesse Social, nos termos
preconizados pel0 Plano Diretor disposto na Lei Cornplernentar no07/94, art. 22, inciso
El,para fins de reguIarizaq50 fundihia e urbanizaqgo, o assentamento denominado
Favela Awca, localizado no Baino da Redinha, zona urbana desk Municipio.

Parhgrafo ~ n i c o A h a de que trata o caput deste artigo encontra-se definida
confome planta delimitadom contida no Anexo I desta Lei.

-

Art. 2" A legalizaqgo b d i h i a do assentamento de que trata esta Lei ocorrer6
atravks de usucapizo urbano nas formas previstas no Estatuto da Cidade, cabendo ao
Municipio assegurar assistenciajuridica gratuita para promoqk das q 8 e s cabiveis corn
a finalidade de g m t i r o direito de moradia e a seguranqa da posse das pessoas

residentes na Area aqui dehida para efetivaqgo da dignidade da pessoa h u m e

erradica~goda pobreza, principios fundmentais do Estado democrhtico de direito.
Art. 3' - 0 uso, a ocupaqZo e e edificqb do solo na Area definida nesta Lei
obedecerk as prescriqaes urbanisticas constantes do Anexo II.

-

Art. 4" Esta Lei enba em vigor na data de sua publicag50 revogadas as
disposiq6es em contrario.
Palicio Felipe Camark, em Natal, RN,22 de setemhro de 2005.

Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito

