LEI No.4.100. DE 19 DE JUNHO DE 1992.
Disp6e sobre o Cddigo do ME10 AMBIENTE do
Municipio do Natal.

0 Prefeito Municipal do Natal
Fago saber que a Camara Municipal agrovou e eu sanciono a seguinte Lei:
LNRO 1
Parte Geral
Disposieo Preliminar

-

Art. to Este Cbdigo regula os deveres, direitos e obrigapBes de ordem poblica e privada
csoncernentes ao meio ambiente e aos recursos naturais no grnbito municipal.
T~TULOC~NICO
DA POL~TICAAMBIENTAL DO MUNIC/PIO DO NATAL
C A P ~ U L OI
Dos Prlnctpios Fundamentals
Art. 2O- Para elabora@o, implementago e acornpanhamento critiw da polltica arnbiental
do Municipio, s e ~ obsetvados
o
os segulntes principios fundamentais:
I multidisciplinaridade no trato das questbs ambientais;
II participaflo comuniaria;
Ill compatibiliza@o m m as polfticas ambientais nacional e estadual;
IV unidade na polltica e na sua gesGo, sem prejuizo da descentralizaqSo de afles;
V compatibiliza@o entre as politicas setoriais e demais a@es de govemo;
VI continuidade, no tempo e no espaqo, das ams basicas de gesGo ambiental;
VII - informaeo e divulga@o obrigatdria e permanente de dados e condifles ambientais.

-

C A P ~ ~ J LIIO
Dos objetivos e das Diretrizes
3 O - A politica ambiental do Municipio tern por objetivos possibilitar:
I o estimulo cultural adoHo de habitos, costumes, posturas e prdticas sociais e
econbmicas n i o prejudiciais ao meio ambiente;
II - a adequaHo das atividades sdcio-econbrnicas urbanas as irnposifles do equilibria
ambiental e dos ecossistemas naturais onde se inserem;
111 a preservaflo e conservaMo dos rewrsos naturais renoAveis , seu manejo
equilibrado e a utilizaflo econbmica, racional e criteriosa dos n%orenovAveis:
IV o cornprometimento tdcnico e funcional de produtos alimentlcios, medicinais, de bens
materiais e insumos em geral, bem mmo espaws edificados corn as preocupaMes ecol6gim
ambientais e de saOde;
V a utiliza@o adequada do espam territorial e dos recursos hidricos destinados para
fins urbanas, mediante uma criteriosa defini~iode usa e ocupa@o, norrnas de projetos,
implantafio, oonstrugo e tknicas ecoldgicas de manejo, conservaHo e presetvaq%o,bem como
de tratarnento e disposiqSro final de reslduos e efluentes de qualquer nature-.
VI a garantia de crescentes niveis de saClde ambiental das coletividades Rumanas e dos
indivlduos, inclusive atraves do provimento de infraestrutura sanitaria e de wndiqhs de
salubridads das edificafles, vias e logradouros pQbliws.
Parslgrafo llnico 0 desenvolvimento serd conciliado m m a prote@o ao meio ambiente,
obedecidos os seguintes requisites:
I presenra@o e restaum@o dos processes ecolbgicos essenciais;

Art.

-

-

-

-

-

-

-

VI identicar, criar e administrar unidades de cansewaflo e outras areas protegidas
para a protefio de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genbticos e outros
bens e interesses ecolbgicos, estabelecendo normas a serem observadas nestas areas;
V11 recuperar e manter a vegeta~soem Breas urbanas, corn promoHo de ampla
arborizagio, inclusive frutiferas, dos logradouros pdblicos;
Vlll distribuir equilibradamente a urbanizaMo em seu territdrio, ordenando o espaqo
territorial de forma a constituir paisagens biologicamente equilibradas;
IX - infomar sistematicamente e garantir o amplo acesso da comunidade As informaq6es
sobre fontes e causas da polui@o e degradago ambiental e informar sistematicamente Sr
populaHo a qualidade do meio ambiente, os niveis de poIuiHo, a presenga de subsancias
potencialmente danosas salide nos alimentos, Agua, ar e solo e as situa-s
de risws de
acidentes;
X preservar a boa qualidade do ar, promovendo, inclusive, os meios para a recuperagSo
das Areas poluidas;
XI
realizar levantamento e diagndstico das condims ambientais do Municlpio,
objetivando o controle e pmvenao da degradaflo em todas as suas formas, impedindo impactos
ambientais que ponham em risco o meio ambiente natural, do trabalho, construido elou
transformado pelo homem;
XI1 estabelecer diretrizes especificas para a prote~aode mananciais hidricos, atraves de
planos de uso e ocupa@o de Areas de drenagem de bacias e sub-bacias hidrogdficas;
Xlll
estabetecer nonas e padr6es de qualidads ambiental e para aferi@o e
monitoramento dos nlveis de polui@o e contamina@o do solo, atmosf&rica, hidrica e accstica,
dentre outros;
XIV estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos arnbientais;
XV
fixar normas de automonitoramento, padr6es de emissZlo e condi~8esde
lanpmento para reslduos e efluentes de qualquer natureza;
XVI promover a educaHo ambiental em todos os niveis de ensino, inclusive a educaHo
da comunidade, objetivando sua participaMo ativa na defesa do meio ambiente;
XVll incentivar o desenvolvimento, a produ@o de equipamentos e a criaflo, a b s o e o e
difusao de tecnologias compatlveis corn a rnelhoria da qualidade ambiental;
XVlll garantir a participaMo cornunitaria no planejamento, execuflo e vigitancia de
atividades que visem h protep%o,recupera@o ou melhoria da qualidade ambiental;
XIX avaliar nlveis de saode ambiental, promovendo pesquisas, investigapaes, estudos e
outras medidas necess8rias;
XX - incentivar, colaborar e participar de planos e a ~ 6 e sde interesse ambiental em nfvel
federal, estadual e municipal;
XXI - executar outras medidas consideradas essenciais A conquista e rnanutenHo de
melhores niveis de qualidade arnbiental.
Art. 8 O Constituem instrumentos da Politica Ambiental do Municlpio:
I - o estabelecimento de padfies de qualidads ambiental;
1
I o zoneamento ambiental;
111 os incentives A aquisi@o e A instala@o de equipamentos e A cria@o ou A absorFfio
de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
IV a cria@o de espagos territoriais especialmente tutelados pelo Poder Poblico Estadual
e Municipal, tais como Area de proteMo ambiental, de relevante interesse ecolbgico e resewas
extrativistas;
V a prote@o de Areas de preservafio pennanente;
VI as penalidades disciplnares ou compensatdrias ao nao cumprimento das medidas
necesdrias A preservaGo ou a corre@o da degradaqio ambiental;
V11- o tombamento de bens;
Vlll a garantia da prestaMo de informafles relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o
Poder Pdblico a produzi-las, quando inexistentes;
IX - o Cadastro Tbcnico Municipal de atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras dos Recursos Ambientais.
Art. go No desempenho de suas competencias mnstitucionais e legais relacionadas
corn o meio ambiente, o Municlpio observard o disposto nos artigos 22, 23, 24 e 30 da
Constitui@o Federal, tendo em vista a atuaqio harmdnica e integrada corn a Unigo e o Estado,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

conforms estabeleoe o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938181, corn a redaqao
dada pela Lei 7.804189, Art. 6O.)
5 lo0 Municipio firma& acordos e conv6nios de colabora@o corn a Uniao, o Estado e
respectivos brggos ambientais, corn a finalidade de prevenir a superposiHo de a@es
adrninistrativas e de desembolso de rewrsos financeiros.
5 P Em caso de conflito de normas e diretrizes de a m b i federal, estadual e municipal
a respeito da politica ambientat e dos recursos naturais, prevalecerio sempre as disposi~besde
natureza mais restritiva.

-

LlVRO II
Parte Especial
T~TULOI
DA TUTELA DO ME10 AMBIENTE
CAP~TULOI
Da ProteMo do Melo Ambtente
Art. 10 - 0 rneio ambiente B patrimdnio cornurn da coletivldade, bem de uso comum do
povo, e sua prote@o B dever do Municipio e de todas as pessoas e entidades que, para tanto, no
uso da propriedade, no manejo dos meios de produao e no exercicio de atividades, deverao
respeitar as limitap6es administrativas e demais determinap6es estabelecidas gelo Poder Poblico,
corn vistas a assegurar urn ambiente sadio e ewlogicamente equilibrado, para as presentes e
futuras geraqzles.
Art. 11 0 Municipio, atravks da FundaGo do Meio Ambiente do Natal ECO-NATAL,
adotad todas as medidas legais e administrativas necessdrias proteHo do meio ambient9 e ii
preven@o da degradaqio arnbiental, de qualquer origem e natureza.
Q lo
Para os efeitos do disposto neste artigo, a ECO-NATAL:
I proporh e executad, direta ou indiretamente a polftica Ambiental do Municipio;
II m r d e n a r i a w s e executara planos, programas, projetos e atividades de prote@o
ambiental;
tll - estabeleceh as diretrizes de proteMo ambiental para as atividades que interfiram ou
possam interferir na qualidade do meio ambiente;
IV identificad, implanta& e administrara unidades de conserva@o e outras Streas
protegidas, visando A proteqio de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos
genetiws e outros bens e interesses ewlogicos, estabelecendo as normas a serem observadas
nestas Areas;
V coordenara, em consonincia corn as atribui~besde o u h s orgios e entidades da
Administmflo local, estadual e federal, urn programa de gerenciamento do patrirnbnio genhtico
visando presenrar a sua diversidade e integridade e fiscalizar as entidades dedicadas A pesquisa
e manipulaq~ode material gendtim.
VI estabelecerA diretrizes especificas para a protqBo d m mananciais e partidpar4 da
elaboraHo de planos de ocupago de areas de drenagem de bacias hidrograficas;
VII participard do macrozoneamento do Municipio e de o u h s atividades de uso e
ocupaqgo do solo;
Vlll - aprovad e fiscalizad a implantaMo de distritos, setores e instala~aespara fins
industriais e parcelamentos de qualquer natureza, bem wmo quaisquer atividades que utilizem
rewrsos ambientais renovaveis e n8o renovaveis;
IX
prornoveri rnedidas adequadas A preservaqio do patrimBnio arquitethnico,
urbanistico, paisagistico, histdrico, cultural, arqueoldgiw e espeleolbgico;
X - exercera a vigilancia ambiental e o poder de policia;
XI estabelecerA normas e padr6es de qualidade arnbiental, inclusive fixando padr6es de
emissao e condi@es de lanpmento e disposi@io
para residuos, rejeitos e efluentes de qualquer
natureza;
XI1 estabelecerd normas relativarnente a reciclagern e reutilizago de materiais,
residuos, subprodutos e embalagens em geral resultantes diretamente de atividades de cahter
industrial, comercial e de presta@o de servips, em a@o conjunta corn a Secretaria Municipal de
Sadde;
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Xill imptantar8 sistemas de documentat$o e inforrnAtica, bem como os servivs de
estatlstica, carlografia bdsica e tematica e de editoraeo tbcnica relatives ao meio ambiente;
XIV promoveh a preven@o s o controle de indndios.
As atribuiws previstas neste artigo nao excluem outras necessdrias a proteCao
5
ambiental e see0 exercidas sem prejulzo das de outros drgaos ou entidades oornpetentes.
Art. 12 0 s pianos, pObliws ou privados, de uso de recursos naturais do Municlpio, bern
como os de uso, ocupa@o e parcelamento do solo, devem respeitar as necessidades do equilibria
ecoldgico e as diretrizes e normas de prote@o
i
ambiental.
Art. 13 0 s projetos de parcelamento do solo devergo estar aprovados pela ECONATAL, para efeito de instalago e IigaqAo de servipos de utilidade publica, bem como para
registro em Cartdrio de Registro de Imbveis.
Pardgrafo llnico O registro em Cartdrio de Regisb de tmdveis s6 podeta set realizado
apbs o julgamento pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Arnbiente
CONPIAM, dos recursos interpostos contra decisaes da ECO-NATAL, os quais dever3o ser
definitivamente julgados no prazo mAximo de sessenta dias a partir da data de sua interposiMo.

-

-

-

-

-

Art 14
vedado o lanmmento no meio ambiente de qualquer forrna de matbria,
energia, subsancia ou mistura de subsancia, em qualquer estado fisico, prejudiciais ao ar
atmosf&rico, ao soto, ao subsolo, As Aguas, fauna e A flow, ou que possam tom4-lo:
I - imprbprio, nocivo ou ofensivo A sadde e/ou ao bemestar poblico;
II - danoso aos materiais, prejudicial ao uso, gozo e seguranw da propriedade, bem
como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.
Paragrab Dniw 0 ponto de lanwmento em cursos hidricus de qualquer efluente
origindrio de atividade utilizadora de recursos ambientais serd obrigatoriamente situado a
montante de capa
t@oi
de Agua do mesmo corpo d'dgua utilirado pel0 agente do lantpmento.
Art. 15 Ficam sob o controle da EGO-NATAL as atividades industriais, cornerciais, de
presta~gode serviqos e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou gossam produzir
aItera@o adversa As caracteristicas do meio ambiente.
Pardgrafo Gnico Ser& objeto de regulamentaq~oespecial as atividades de uso,
manipula@o, transporte, guarda e disposiHo final de material radioativo e irradiado, observada a
legislaeo federal.
Art. 16 - 0 s estabelecimentos e todos os responsAveis pelas atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras sao obrigados a implantar sisternas de tratarnento de efluentes e a
promover todas as dernais rnedidas necesdrias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e
danos decorrentes da poluiHo

-

-

-

CAPITULO
III
Do Saneamento Basico e Domiclliar
SECAO I
Disposi~BesGerais

-

Art. 17 A promopo de medidas de saneamento bgsico e domiciliar residencial,
cornercia1 e industrial, essenciais A protefio do meio ambiente, oonstitui obrigaeo estatal, da
coletividade e do indivlduo que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de
produflo e no exercfcio de atividade, ficam obrigados a cumprir determinaq8es legais,
regutamentares e as recomendaqdes, vedaqdes s interdiqbes ditadas pelas autoridades
arnbientais, saniWas e outras cornpetentes.
Art. 18 Us serviws de saneamento bdsico, tais como os de abastecimento de Agua,
drenagem pluvial, coleta, tratarnento e disposiMo final de esgotos e de lixo, operados por 6rgBos
e entidades de qualquer natureza, esmo sujeitos ao controle do CONPLAM, sem prejulzo daquele
exercido por outros 6rgBos competentes, devendo observar o disposto nesta Lei e nas norrnas
t4cnicas estabelecidas pelo CONPLAM.

-

-

Parigrafo inico
A constru@o, reconstru@o, reforrna, ampliaHo e opera580 de
sistemas de saneamento basico dependem de prdvia aprovaeo dos respectivos projetos pelo
CONPIAM.

Art. 19 - 0 s brg%ose entidades responsdveis pelos usos das Aguas deverao adotar as
normas e os padr8es de qualidade estabelecidos pelo govemo federat.
Art. 20 0s 6rggos e entidades a que se refere o artigo anterior estgo obrigados a adotar
as medidas tdcnicas comtivas destinadas a sanar as falhas que impliquem inobservgncia das
normas e dos padrhs de quatidade das Aguas.
Art. 21 A ECO-NATAL rnanterd pdblico, sem prejuizo da responsabilidade dos drggos
setoriais, o registro ermanente de informa@es sobre a qualidade das Aguas.
Art. 22 - !I obriga@o do propriet4rio do imbvel a execuq30 de adequadas instatagBes
domiciliares de abastecimento, armmenamento, distribuiMo e esgotamento das Aguas, cabendo
ao usudrio do imdvel a necessdtia cx>nsewa@o.

-

-

SECAO 111
00s Esgotos Saniarios

-

Art. 23 0 s esgotos saniarios deverio ser coletados, tratados e receber destinago
adequada, de foma a se evitar contarninago ds quatquer natureza.
Art. 24 Nas zonas urbanas ser%oinstalados, pelo Poder POblico, diretamente ou em
regime de concessgo, sistemas adequadas de esgotarnento sanit6ria.
ParAgrafo Onim - Fica sujeita h aprovaqgo do CONPLAM a instalaqao de rede de esgotos
sem a correspondente esta~Bode tratamento, observados os crigrios de sadde ptjblica e
prote@o arnbiental previstos em Lei.
M.25
obrigatbria a existgncia de instalagies sanierias adequadas nas edificams e
a sua ligaqao A rede pQblicacotetora.
ParAgrafo trnico Quando n8o existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas
ficam sujeitas A aprovaMo da ECO-NATAL, sem prejuizo das de outros brgios, que fiscalizara a
sua sxew@o e manutengo, sendo vedado o lanqarnento de esgotos 'in natura"a du aberto ou
na rede de Aguas pluviais.

-

-

SEGAO IV
Dos Esgotos Industdais

-

Art. 26 Nao sera permitida a diluiqio de efluentes corn dguas n8o poluidas, tais como

Agua de abastecimento, Agua pluvial, 4gua de refrigera$io e 4gua do mar.
Art. 27 - 0 sisterna de lanqamento de despejos sed provido de dispositivos em pontos
adequados para rnedigo da qualidade do efluente.
Art. 28 No caso de lan~pmentode efluentes em sisterna pljblico de mleta e tratamento
de esgotos, a ECO-NATAL poderd exigir a apresentaHo de autorizaflo expressa da entidade
responsdvel pela opera@o do sisterna.
ParAgrafo lSnico - A entidade responsdvet pela opera@o do sistema de coleta de esgotos
passa a ser diretamente responsAvel pelo tratamento dos efluentes coletados e pelo atendimento
aos padr6es estabelscidos pelo CONPLAM.

-

SESAO v
Das condIq6es Ambtentais das EdiflcaMes

-

Art. 29 As edificafles deverio obedecer aos requisites sanitarios de higiene e
seguranp, indispensdveis
prote@o da saOde e ao bem-estar do cidadgo, a serem
estabelecidos nas normas t4cnicas municipais aprovadas pelo CONPLAM.

-

Art. 30 A ECGNATAL fixah norrnas para aprovaflo de projetos de edifica~bes
pQblicas e privadas, objetivando economia de energia el4trica para climatizaMo, iluminaeo
interna e aquecimento d'igua.
Art. 31 Sem prejuim das ticenps exigidas em lei, estao sujeitos A autorira@io do
CONPLAM os projetos de constru@o, reconstruMo, reforma e ampliaHo de sdificafles
destinados a:
I manipula@io,
industrializa@o, armazenagem e comercializat$o de produtos qulmicos
e fanacduticos;
II atividades que produzarn residuos de qualquer natureza, que possam contaminar
pessoas ou poluir o meio ambiente;
111 industria de qualquer natureza;
IV espetAculos ou divers&s pdblicas.
Art. 32 0s proprietArios e possuidores de edificafles fimm obrigados a executar as
obras determinadas pelas autoridades ambientais e sanitArias visando ao cumprimento das
norrnas vigentes.
Art. 33 0s necrot&rios, locais de velbrios, cemitbrios e crematdrios obedeceho As
normas ambientais e sanitarias aprovadas pelo CONPLAM, no que se refere a localiza@o,
consbupio,instala~aoe fundonamento, sem prejuizo de normas preconizadas pot outros brgios.

-

-

-

-

-

SE@O VI

Da Coleta, Transpork e DlsposiqBo final do Lixo e Residuos

-

Art. 34 A wleta, transporte, tratamento e disposi~sofinal do lixo processar-se-ao em
condifles que n%o tragam maleficios ou inmnvenientes A satlde, ao bem-estar e ao meio
ambiente.
Q loFica expressarnente proibido:
I disposi@o de lixo em vias poblicas, praps e outros locais inapropriados;
II a incinera@o e a disposi~gofinal de tixo a &u aberto;
111 a utilizaflo de lixo 'in natura" para aIirnentaMo e adubaflo organics;
IV o lanqamento de lixo ou residuos de qualquer natureza em agua de superficie ou
subterdinea, praias, manguezais, dunas, sistemas de drenagern de hguas pluviais, popos,
cacimbas e Areas erodidas.
obrigatdria a incineraHo do lixo hospitalar, bem como sua adequada coleta e
5 20
transporte, sempre obedecidas as normas tbcnicas pertinentes.
Art. 35 - 0 Poder Poblico Municipal estimulard e privilegiard a coleta seletiva e
reciclagem de lixo, bem como a implantaqao de um sistema descentralizado de usinas de
processamento de reslduos urbanos, de forma a minimizar impactos ambientais.
Art. 36 k prioritdrio o uso de material recicldvel e produtos biodegradaveis pelos drgaos
da Administra@o Piiblica Municipal.
Art. 37 No rnanejo de reslduos, lixo e dejetos, serio observadas as seguintes nomas:
I - seho utilizados m4todos adequados, de a m d o corn os avangos da cii3ncia e da
tecnologia para a coleta, trstamento, processamento ou disposiMo final de reslduos, lixo, refugos
e dejetos de qualquer tipo;
II promover-se-d a investigaHo cientifica e tknica para:
a) desenvolver os rn4todos mais adequados para a defesa do ambiente, do hornem e dos
demais seres vivas;
b) reintegrar ao process0 natural e econdmico reslduos sdlidos, tiquidos e gasosos,
provenientes de indistrias, atividades dornksticas ou de ndcleos humanos em geml;
c) substituir a produ@o de material de diflcil eliminaflo ou reincorporap80 ao processo
produtivo;
d) aperfeiwar e desenvolver novos mhtodos para a coleta, tratamento, depbsito e
disposiMo final dos resEduos dlidos, Ilquidos ou gasosos nao suscetlveis A reciclagem.
111 see0 utilizados meios adequados para eliminar e wntrolar focos produtores de mau
cheiro.
Art. 38
permitido descarregar, corn autorizaMo de poder pijblico municipal, os
reslduos, lixo, refugos e dejetos em geral, desde que nBo deteriorem os solos ou causem danos a
pessoas ou A comunidade.
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Art. 39 Para a disposiHo ou processamento final do lixo sedo utilizados os meios que
permitam:
I evitar a deterioraflo do ambiente e da saQde;
II reutilizar seus cornponentes;
111 produzir novos bens;
IV restaurar ou melhorar os solos.

-

CAPRULO
IV
Da Patsagem e do Turismo
SEGAO I

Da Paisagem

-

Art. 40 Para efeitos deste CWigo, entende-se por paisagem o entorno geoghfico, tanto
superficial como subteMneo e subaquatico, cujos componentes naturais ou criados pelo homem
rednem caracteristicas funcionais e estbticas que integram uma unidade definida no territhrio do
Municipio.
Art. 41 - O CONPIAM estabeleoer4 as proibi@es ou IimitaNes de cadter geral quanto
ao uso ou a atividade de wnstru@o nas areas do territdrio municipal que possuarn noGvel valor

paisaglstico.

-

Art. 42 As Areas do tenitbrio municipal constituidas por elementos paisagisticos de
elevado valor cientlfico, histdrico, arqueoldgico ou cultural, fazem parh do PatrimBnio Histdrico
Municipal.
M. 43 As construqdes que se realizarem nas areas do territdrio municipal com
relevante valor paisagistico, tee0 que harmonizar-se obrigatoriamente em sua concepMo e
desenho, corn o valor estdtico da Area circundante.
Art. 44 6 proibido o corte ou rstirada da vegetaMo natural existente nas praias, bem
wmo o plantio de especies exbticas que possam contribuir para a degradaMo da paisagem.
M.45 NSo seh permitida a urbanizaHo e a edMca@o pdblica ou privada que impwa
o livre aceso do povo As praias e ao mar.
Art. 46 Depende da pr4via autorizaHo da ECO-NATAL, ouvido o CONPLAM, a
movimentaflo de terra para execu@o de aierro, desaterro e bota-fora, quando impticarem
sensivel degrada~ioambiental, incluindo modifica~ioindesejdvel da cobertura vegetal, erosio,
assoreamento e contaminaqSo de cole@es hidricas, poluisao atrnosferica, ou descaracterizaHo
signibtiva da paisagem.
Art. 47 Para quaisquer movimentos de terra deveeo ser previstos mecanismos de
manuten~soda estabilidade de taludes, rarnpas s plat&, de modo a impedir a erosao e suas
mnseqli6ncias.

-

-

-

-

-

Art. 48 Para os fins deste Cddigo entende-se por poluiqZio visual a altera@o adversa
dos recursos paisagisticos e dnicos do meio urbano e da qualidade de vida ds sua populaqao ,
mediante o uso abusivo ou desordenado de meios visuais.
Art. 49 A insemo de publicidade no espap urbano sd ssrd admitida quando reverter
em efetivo beneficio A comunidade, observados os seguintes principios:
I respeito ao interesse coletivo e as necessidades de conforto ambiental;
II preservaFfio dos padr6es estbticos da cidade;
111 resguardo da seguranp das edificafles e do trhsito;
IV garantia do bern-estar flsiw, mental e social do cidadao.
Art. 50 0 CONPLAM fixara normas tkcnicas para a explora@o e utilizaqio de anljncios
ao ar tivre, por meio de placas, faixas, tabuletas e sirnilares.

-

-

-

SECAO III
Do Turismo

-

Art. 51 0 turismo ser4 incentivado pelo Poder Pljblico Municipal de mod0 a nao
prejudicar o rneio ambiente.
loCabed ao Municipio planejar a wmpatibiliza@o entre a atividade turistica e a
prote@o ambiental em seu territbrio, sem prejuiro da compet4ncia federal e estadual, mediante
estudos, planos uhnisticos, projetos, resolu~6ese elaboraflo de normas tbcnicas.
5 2* No 4mbito de sua cornpet6ncia o Municlpio observard os seguintes princlpios:
I - desenvolvimento da conscii3ncia ecoldgica da populagao e do turista, dos segmentos
empresariais e profissionais envolvidos com a atividade turistica;
II orientaHo ao turista a respeito da conduta que deve adotar para prevenir qualquer
dano ao meio ambiente;
111 manutenMo da higiene e balneabilidade das praias;
IV inwntivo ao turismo ecoldgico em parques, bosques e unidades de oonserva@o no
territdrio municipal.
Art. 52 0 Poder Pljblico Municipal criarA Qressespeciais de interesse turistico e
fomentah a implanta@o de seus equipamentos urbanisticos.
Pahgrafo lSnico -As Areas Especiais de lnteresse Turlstioo, criadas por lei municipal, sao
destinadas a:
I promover o desenvolvimento turfstico e ambiental;
II assegurar a preservaMo e valoriza@o do patrimbnio cultural e natural;
111 estabelecer normas de uso e ocupa@o do solo;
IV impedir a emissdo de material poluente de qualquer natureza e origem nos limites da
unidade turistica;
V zelar pela conservaHo das caracteristicas urbanas, histdricas e ambientais que
tenham justificado a criaeo da unidade turtstica.
Art. 53 0 CONPIAM partkipah da eIaboraHo do Plano Oiretor Integrado de Turismo
previsto no Art. 176 da Lei Organics do Municipio do Natal.

-

-

-

-

-

-

CAP~TULOv

Do Zoneamento Amblental
SE@O I
Disposi~aoGeral

-

Art. 54 0 zoneamento ambiental do Municlpio prev&
I areas de preserva@o permanente;
II localizaflo de areas ideais para a instalaHo de parques, bosques, jardins boanicos,
hortos florestais e quaisquer unidades municipais de conserva@o;
Ill IocalizaqZio de Areas que apresentem situafles de risco ambiental, tais como ems&,
inunda@o e desabamento, que deverao receber especiat aten@o da AdministraMo Ptiblica
Municipal;
IV localiza@o de h a s para reflorestamento.
lo
Todas as atividades industriais, comerciais, de serviqos, recmativas, adrninistrativas
ou congeneres, realizadas por pessoas juridicas de direito pllblico ou privado, ou pessoas fisicas,
que se desenvolvam ou venham a se implantar no Municfpio, dependeho de pdvia autoriza@o
de localizaflo, a ser requerida 8 ECO-NATAL.
g 2 O A ECO-NATAL examinad o pedido de acordo m m o que dispuser o Plano Diretor
do Municipio, o C6digo do Meio Ambiente e demais prescriMes urbanisticas e ambientais de
Ambito federal, estadual ou municipal.
§ 3' A autoriza@io
de localizap80, quando concedida, n8o cria direito subjetivo, nem
dispensa a exiggncia da autoriza60 e licenciamento por outros drggos.

-

-

-

-

SEGAO II
Das Areas de Presewaqao Pemanenta

-

Art. 55 Consideram-se Areas de preserva@o permanente:

I - os manguezais, as Areas estuarinas, os recifes, as fatdsias e dunas;
II as nascentes e as faixas marginais de prote@o de Aguas supemciais;
111 as florestas e demais formas de vegeta~go situadas ao redor das lagoas ou
resenratbrio d'dgua naturais ou artiiciais;
IV as florestas e dernais formas de vegetago situadas nas nascentes, mesmo nos
chamados 'olhos d'dgua", seja qua1 for a sua topograffa;
V a cobertura vegefal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas A ems30
e deslizamentos ou para a fixa@o de dunas;
VI
as Areas que abriguem exernplares raros, ameapdos de extin@o ou
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aqueles que sham curno local de
pouso, abrigo ou reproduflo de esphcies;
VII estuario do rio Potengi, vertentes dos rios Pitimbu e Do=, wrddes dunares da
Cagim Macio, de Pitirnbu, da Cidade da Esperanp, de Guarapes, da Redinha e da praia do Forte;
Vlll aquelas assim declaradas por lei ou ato do Poder Pliblico Federal, Estadual ou
Municipal, ou ainda, de seus 6rg8os ambientais especializados.
ParAgrafo Cniw 0 municipio procedersl, no prazo de at& 360 dias, ao levantamento
territorial e ambiental das Areas de preservaMo permanente relacionadas no inciso Vltl deste
artigo, indicando w m sinais vislveis os seus limites.
Art. 56 -As Areas de preservaggo perrnanente sao destinadas a:
I realiza~io
de pesquisas basicas e aplicadas de ecologia;
II prote@o
i
do arnbiente natural;
111 preservaq30 da diversidade e integridade da fauna e flora municipal e dos processes
ecologims essenciais;
IV desenvolvimento da educaHo consewacionista;
V realiza~80do turismo ecolbgico.
Pardgrafo Onico - SBo groibidas quaisquer outras atividades nas areas de preservaHo
pemanente, e em especial as abaixo Indicadas:
I circula~gode qualquer tipo de velculo;
Il campismo;
Ill piquenique;
IV extraHo de areia;
V dep6sito de lixo;
VI urbaniza@o ou edificafles de qualquer natureza, mesmo desmontheis;
VII retirada de fnrtos pendentes;
Vlll - culturas agrlcolas;
IX pecudria, inclusive a de anirnais de pequeno porte;
X queimadas e desmatamento;
XI aterros e assoreamentos.
Art. 57 As areas de preserva@o permanente sao bens de uso comum do povo por sua
prdpria natureza, sendo vedado ao Municipio desafeta-las.
Art. 58 Na tutela das Areas de preserva@o permanente devem os servidores pilbllcos
rnunicipais lotados nos 6rgaos especificos e que tenha responsabilidadeexecutiva:
I comunicar imediatamente os atentados ou danos pmvdveis As mesmas ao Ministdrio
Pdblico Federal e ao Estadual;
II embargar qualquer ocupa@o ou uso inadequado apontado no parslgrafo him do Art.
56.
ParAgrafo Gnico
0s servidores pliblicos municipais seriio responsabilizados civil,
administrativa e criminalmente, quando deixarem de promover medidas de prote@o as Breas de
preserva@iopermanente.
Art. 59 Quem de qualquer forrna atentar contra os atributos ou a higidez das Areas de
preservaqio permanente, deverA as suas expensas fazer a recuperaHo da area atingida.
ParAgrafo him 0 Municipio adonad judicialmente o responsdvel pelo dano, visando o
cumprimento dessa obrigaqio de fazer.
Art. 60 - 0 Poder Pablico deverA promover o plantio de espbcies vegetais nas dunas,
quando tecnicarnente houver indicaHo.
Art. 61 Pod& ser autorizada pelo Poder Pablico, em caso de necessidade para
edificaqio ou reforma de obra publica, ou para implantaMo de serviw publicso, ou a requerimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de parte prejudicada, a remo@o de Arvores declaradas imunes de curte ou nEio situadas em area
de preservaHo permanente.
Art. 62 0 Poder PQbliw estimulad, inclusive corn isenq6es e incentives fiscais, a
substituiHo pelos empreendirnentos econdmicos que utilizam fornos a lenha por fornos eldtricxls
ou a gas natural ou outras energias alternativas nao degradadoras do meio ambiente.

-

SECAO III
Das Unidades de Consewa~io

-

Art. 63 S%ounidades municipsis de conservaflo ambiental aquelas indicadas no Art.
5411, deste Cbdigo e outras indicadas em lei ou ato do Poder PlLblico Municipal.
Art. 64 As unidades de conserva@o ambiental visam proteger espapos verdes de
interesse pdblico e comunitdrio inseridos no meio urbano.
Padgrafo irnico Sgo usos wrnpativeis corn as unidades de conservaMo ambiental:
I - recreaMo e Iazer;
I1 urbanizago e edificafles que nao conflitern corn a paisagern;
111 - cultivos de mudas de Arvores nativas para a arborizaqao urbana.
Art. 65 A cria@o de unidades de conservaHo por iniciativa do Poder POblico sera
imediatamente seguida dos procedimentos necessArios & sinaliza~€io ecolbgica, A regulamenta@io
fundidria, e 4 rnarcaqSo e irnplantaflo de estrutura de fiscalizaHo adequada.
Art. 66 As unidades de cxlnservaqao mantidas pel0 Poder PClblico s6 poderao ser
desafetadas em caso de necessidade poblica, devendo a lei que autorizar a desafetaq4o indicar
os mecanismos compens&t&ios do ato, tendo em vista a manutenMo da qualidade arnbiental do
Municlpio.
Art. 67
0 Podsr PSlbliw estirnulad a cria@o e rnanutenHo de unidades de
conservago privadas, dssde que assegurada a realiza~aode pesquisas e atividades de
educa@o arnbiental, de acordo corn suas caracteristicas e observado o Plano Diretor do
Municlpio.
Art. 68 0 horto florestal do Municipio martterd acervo de mudas da flora tipica local para
prover projetos pQbfiwse comunitarios de arboriza~go.
Padgrab Qnico no desernpenho desta fun@o o horto municipal priorizad o cultivo de
esp6cies arbdreas raras e em extineo.

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 69 Sem prejuizo do que disp6e o Art. 59 deste Codigo, devefi o Poder Publico
promover o reflorestamento ecol6gico em Areas degradadas, objetivando prioritariamente:
I a proteqgo das bacias hidrograficas, dos rnanguemis e dos terrenos sujeitos a erosao
ou inunda-s;
II a cobertura vegetal das dunas fixas (Art. 60);
111 a recumposi@io paisaglstica.

-

Art. 70 - As emana~desgasosas provenientes de atividade produtiva, dom4stic.a ou
mcreativa sd poderao ser lanpdas atmosfera se niio causarem ou tenderem a causar dano ao
meio ambiente, A sadde e ao bem-estar da populaqZio.
Art. 71. Para os efeitos desta Lei, seGo wnsidemdos curno fontes emissoras de polui@o
atmosfbrica:
I
as naturais. qus incluern indndios florestais nao provocados pelo hornem,
ecossistemas naturais ou parte deles em processo de erodo pela a@o do vento e outras
semelhantes;
I1 as artificiais, entre as quais se encontram:
a) as fixas, incluindo fabricas ou oficinas em geral, instala~desnucleares, termoel8tricas,
refinarias de petrbleo, fgbricas de cirnento, de fertilizantes, fundiqio de fern e aqo, siderlrrgicas,

-

-

incjneradores industriais, comerciais, dom6sticos e do serviw plSblioo e qualquer fonte andloga As
anteriores;
b) as mdveis, como geradores de energia el8trica quando n%ofixados ao solo, mdquinas
de fabricar wncreo, autornbveis, avibes, bnibus, baroos, trens, motocicletas e similares; e
c) diversas, como equipamentos e sistemas emissores de radioatividade, a incinera~ao
ou queima a cbu aberto de lixo e reslduos efetiva ou potencialmente perigosos, uso de explosives
ou qualquer tipo de combustiio que produza ou possa produzir contaminaMo, queima de cigarros
e conghneres.
Art. 72 As fontes artificiais, que jogam na atmosfera gases e outras substiincias de
qualquer natureza, t6m a obrigaMo de cumprir as disposi~eesvigentes sobre concentraqdes e
niveis permissfveis de tais materiais, evitando a deterioriza@o dos recursos arnbientais.
5 lo
- Ao estabelecer crit&rios,normas e padrbs de protqao atmosf4rica o CONPLAM
nao os podera fixar em nlveis menos restrltivos que os internacionalmenteaceitos.
20 Quando os nlveis de poluiflo atmosfdrica em dada Area ultrapassarem os padr6es
adotados per0 municipio, a ECO-NATAL estabeleceh o estado de alerta local e informah a
popuIaHo sobre os risco A sua salSde, seguranp e bem-estar, bem como sobre as medidas
cautelatdrias a serem observadas, oonforme o grau ds satura~gownstatado.
Art. 73 - 0 s drgaos municipais e as empresas poblicas ou privadas, mspondveis pela
constru@o de novas indQstriasou instala@es de qualquer tipo, que incluam em seus processes
tecnol6gicos a ernissao de qualquer subsancia na atmosfera, sea0 obrigados a introduzir nos
projetos de purificago oorrespondsntes a tecnologia mais adequada para garantir que, de acordo
corn as norrnas estabelecidas, n8o se contarnine o ambiente.
Art. 74 No caso de alto risco para a sadde, provocado por condiq6es atrnosf6ricas
adversas, os 6 ~ 3 0 smunicipais competentes devemo impor as medidas pertinentes para a
dirninuiqao ou supressao temporal da atividade industrial, enquanto persistirem aquelas
condi-s.
A h 75 Para a localiza@o de indostria ou de qualquer outra instalaMo que provoque a
emissao de gases ou outras substincias contaminantes nas proximidade de assentamentos
humanos ou Areas de prote@o, devet-6 ser avaliado o tipo de inddstria e as varihveis clim&titicas e
topogdficas locais, visando garantir a qualidade ambientat, de conformidade corn os projetos
aprovados e as resolu@es estabelecidas pelos orgios municipais.
Art. 76 As inddstrias de qualquer porte que emitam emanagaes gasosas A atmosfera
rnantefio obrigatoriamente ao redor de suas instalafles area arborizada com exernplares da
flora, preferencialmente nativa, apta a melhorar as condiQBesambientais do local.
Art. 77 0 municipio estabelecea as medidas e os metodos de controte necessdrios
para eliminar ou diminuir os efeitos prejudiciais A satlde provmdos pelos gases tdxicus
originados pel0 funcionamento de motor de velculos de qualquer tipo.
Art. 78 S e h prioritario o uso de g8s natural por parte do sistema de transporte pliblico.
Art. 79 0 Pcder POblico estimulard a utilizaHo de equipamentos e sistema de
aproveitarnento de enegia solar e eblica, bem como de qualquer tecnologia energbtica altemativa
que comprovadamente nao provoque polui@o atmosfdrica ou dano ao meio ambiente.
Art. 80 Fica expressamente proibido furnar em ambiente de acesso e permanencia
pQblica, tais wmo instituifles de sairde, teatros, cinemas, velculos de transporte poblicos,
qualquer outro arnbiente que use sistema de refrigera~io,k r n como nos locais onde haja
permanente mncentra@o de pessoas e que se julgue net3essAria tal proibiHo, sem prejulzo das
atribui~desda Secretaria Municipal de SaQde.
ParAgrafo him A n%oobservhcia ao caput do Art. 80 sornente podeh amntecer se
forem reservados nos ambientes citados areas especiais para furnantes, estando esta toleencia
submetida ao controle e fiscaliza@io da Secretaria Municipal de Satide.
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CAPITULO VII
Da Polui@o Sonora

Art. 81 - Este capitulo disp6e sobre as condipSes e requisites necessdrios para preservar
e manter a saQde e a tranquilidade da popula@o mediante controle de ruidos e vibrafles
originados em atividades industriais, comerciais, domdsticas, recreativas, sociais, desportivas, de

transporte ou outras atividades anhlogas, sem prejuizo do estabelecido na legislagBo federal e
estadual.
Parhgrafo uniw - Fica proibido produzir ruidos e v i b r a w s prejudiciais ao arnbiente, A
salide publica, a seguranp, ao bem-estar e ao sossego pliblico ou da vizinhanp,
Art. 82 - Na constru@o de obras ou instalafies que produzam ruidos ou vibrafles, bern
corno na opera@o ou funcionamento daquelas existentes, deverao ser tornadas medidas tdcnicas
preventivas e corretivas para evitar os efeitos nocivos da polui@o sonora.
§ 1" - 0 CONPLAM fixad por resolueo os pafimetros de produqBo de vibraqdes, sons e
ruidos no Municipio, bem como o hordrio permitido e as Areas consideradas de silencio.
§ 2" - A ECO-NATAL reaiizad monitoramento periddim em todas as zonas da cidade.
Art. 83 - 0 s bares, boates e demais estabelecimentos de diversio noturna observaio
em suas instala~aesnormas t4cnicas de isolamento acostico, de mod0 a nao incomodar a
vizinhanw.
Art. 84 - Fica proibida a emissao de ruldos e vibrafles em zonas predominante ou
exclusivamente midenciais ap6s as vinte e duas horas at4 seis horas do dia seguinte.
Pardgrab h i m - Ficam ressalvadas dessa restrigo as emissdes sonoras produddas em
obras poblicas necessdrias para a continuidade de serviqos de interesse geral e aquelas
produzidas por manifestafles tradicionais e populares, desde que devidamente autorizadas pela
autoridade oompetente.
Art. 85 - $ expressamente proibido no territdrio do Municlpio:
I - o uso de alto-falante ou congeneres em publicidade comercial, industrial ou ds
serviqos;
II - o uso de alto-falantes ou congeneres para a difugo de mensagens religiosas ou
politicas fora dos pkdios das igrejas ou partidos politicos, obsenradas quanto aos segundos as
normas de direito eleitoml;
111 - o uso de radios, toca-fitas, aparelhos de disco a laser ou congeneres em velculos de
transporte publico.
IV - o uso de rddio, tom-fitas, aparelhos de disco laser ou congeneres na calpda ou
entrada das lojas comerciais, de mod0 a incomodar ou transeuntes.
Art. 86 - 0 Poder P~lblicoincentivartt gesquisas pQblicase privadas sobre tecnotogia s
metodos de controle das fontes de poluiMo sonora.
CAP~ULO
VIII
Dos Alimentos e Bebidas
Art. 87 - Us alimentos e bebidas, alc6olicos ou nao, oferecidos pelo mercado A
populaHo, nao poderao acarretar riscos saude, ao bem-estar e a seguranqa dos consumidores
ou ao rneio ambiente.
5 lo
- No cumprimento desse preceito serA obsenrada a tolerabitidade do consumo
humano e o equillbrio do ecossistema sob influencia aos produtos indicados, bem como a
previsibilidadede seus efeitos em decodncia de sua natureza e frui@o;
9 2 - Ficam os fornecedores obrigados a dar as informa@es necessdtias ao Poder
Pdblico e A populaHo;
g 3' - No caso de produto industtializado no Municlpio, cabe ao fabricante prestar as
informaMes aos consumidores, mediante impress0 apropriado que acompanhah o produto.
Art. 88 - Conforme as disposiq6es deste Cddigo, a Secretaria de SaOde do Municipio
aplicah as normas tbcnicas e operathas correspondentes el se for o caso,o previsto no Cddigo
Estadual de Salrde, para vigiar e evitar que os alimentos e bebidas naturais ou processados se
contaminem ou sua qualidade seja alterada por poluiMo, tornando-os nocivos para a satlde.
Art. 89 - A Secretaria de Satlde do Municlpio, em hannonia corn as diretrizes do
CONPLAM, compete:
I - estabelecer os procedimentos necesshrios a fim de prevenir e controlat a
contaminaHo dos alimentos e bebidas em geral, assim como vigiar o cumprimento das normas de
qualidade sanitAria de atimentos importados e destinados A exportagao;
II - realizar andlise, estudos, investigaMes e vigilancia, corn a finalidade de localizar a
ofigem ou proced6ndai natureza, grau, magnitude, frequGncia e prolifera@o de agentes
contarninantes dos alirnentos e bebidas, para evitar danos sadde;

-

$1'
a todos assegurada, independenternentedo pagamento de taxas, a obten@o de
informaMes existentes no Municlpio, para defesa ds direitos e esclarecimentos de situaqio de
interesse pessoal e coletivo.
5 2" lndependentemente de solicitaao, todo e qualquer fato relevante do ponto de vista
ecol6gico e ambiental deverA ser necessariamente comunicado A ECO-NATAL.
M. 96 0 s drgsos e entidades integrantes da administraqgo direta ou indireta do
Municlpio devemo colaborar corn a ECO-NATAL quando da soIicitaHo de recursos humanos,
tdcnioos, materiais e logistiws.
ParAgrafo Qnico A SecretAria de Saode do Municipio prestad assistencia tecnicolaboratorial a ECO-NATAL, no campo de ecotoxiwlogia e ecologia humana e awmpanhamento
dos padr6es de potabilidade da Agua consurnida pela popula@io.
Art. 97 O Municipio desenvolverA planos e programas de capacita~iiode recursos
humanos em diversos niveis, visando a aumentar a eficiencia e &&cia das atividades prdprias da
ECO-NATAL.
Padgrab him - Para efeito do disposto nests artigo, o Municlpio d a d enfase i~
capacitaHo, aperfei~oamentoe reciclagem de recursos humanos para a atua@o nas Areas de
ecologia e meio smbiente.

-

-

-

-

TiTULO Ill
Do Sistema Municipal de Controle e Preservaqlo do Meio Ambiente

-

Art. 98 0 s 6rggos e entidades da AdministraMo Municipal, bem como as fundafles
institurdas pelo Poder PQblicoMunicipal que, de alguma forma, atuam na p r o t m o e na melhoria
da qualidade ambiental, constituirio o Sistema Municipal de Controle e Presenraflo do Meio
Arnbiente, assim estruturado:
I 6rg%0Superior: 0 Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
CONPIAM, com as seguintes funNes:
a) assessorar o Prefeito do Municlpio no aperfeiwarnento da Potitica Ambiental do
Municfpio;
b) decidir em insancia recursal sobre os processes administrativos oriundos da ECONATAL, referentes A Polltica Ambiental do Municfpio;
c) aprovar resoIuNes e outros atos normativos, no Bmbito de sua wrnpethcia.
II orgao Central: A Fundaqgo do Meio Arnbiente do Natal EGO-NATAL, vinculada A
Secretaria Municipal da AdministraMo Geral e Planejamento SEMAP, ao qua1 cabe promover,
disciplinar e avaliar a implementaMo da PoliticaAmbiental do Municipio;
111 dtggos Setoriais: 0 s 6rgios e as entidades da Administra@io
Publica Municipal
Direta , lndireta e Fundacional, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associadas A
preservap%oambiental, A manutenqBo da quatidade de vida ou ao disciplinamento do uso dos
recursos ambientais.
Art. 99 lncluir-se-ao entre as competencias do CONPLAM, sem prejulzo de outras
atribuldas por Lei:
I - assessorar o Prefeito do Municipio na forrnulaHo das diretrizes da Polftica Ambiental;
II
baixar as normas de sua cornpetencia necessarias
regulamentaqSo e
implementa@io da Politica ambiental do Municipio;
Ill encarninhar, por intermkfio do seu Presidente, proposiMes contendo minutas de atos
de cornpet4ncia exclusiva do Prefeito do Municipio, relativas A execu@o da Politica Ambiental do
Municipio;
IV - aprovar, previamente, o opmento destinado ao incentive do desenvokimento
ambiental, bem mmo efetuar o acornpanhamento e a avaliapao da sua execu@io;
V conhecer e decidir sobre recurso ordinario impetrado contra decisao do Presidente da
ECO-NATAL, nas questties pertinentes a Politica arnbiental do Municipio;
VI estabelecer nomas, critdrios e padr6es relatives ao oontrole e manutenMo da
qualidade do meio ambiente, corn vistas ao uso racional dos recursos ambientais, inclusive os
hidricos, ouvida a ECO-NATAL, quando a proposta nso for de sua iniciativa;
VII estabelecer normas gerais relativas a Areas de proteeo ambiental, no limite da
cornpetencia do Poder Pirblico Municipal;

-
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Vlll estabelecer os criterios de definipiio de Areas criticas, saturadas e em vias de
saturaflo ambiental.
ParAgrafo uniw 0 CONPtAM poded dividir-se em Cirnaras Especializadas rnediante
resoluq30 do seu PIenAdo.
M. 100 0s atos normativos aprovados pelo CONPIAM entrarao em vigor ap&s
homologa@o pelo Prefeito do Municipio e publicado no Diirio Oficial do Estado.
Padgrab Qnim - As resolufles do CONPLAM podefio ser homologadas total ou
parcialmente, ou devolvidas para reapreciaMo, sernpre mediante despacha fundamentado a que
se dar4 publicidade, nos casos em que o Prefeito entenda sejam inmnstitucionais, conthrias A
legislaflo em vigor ou aos interesses do municipio.
Art. I01 Fica criado o Fundo h i m do Meio Ambiente do Municipio do Natal FUNAM,
destinado A implernenta60 de projetos de melhoria da qualidade ambiental do Municfpio, vedado
o uso de seus recursos para qualquer outro fim, inclusive o pagamento de pessoal.
5 1" - 0s recursos financeiros destinados ao FUNAM sera0 gerenciados pela ECONATAL, sob a supervisSo direta de seu titular.
8 2" 0s recursos financeiros destinados ao FUNAM seho aplicados prioritariamente em
atividades de desenvolvimento cientlfico, tecnologico, de apoio editorial e de educaMo ambiental.
5 '3 Bimestralmente deverio ser publicados no Diddo Oficial do Estado o quadro
demonstrative das origens e aplicaq&s dos recursos do FUNAM.
Art. 102 0 s atos previstos neste Codigo praticados pela ECO-NATAL no exercicio do
poder de policia, bem como as autorizafles expedidas, impticarslo em pagarnento de taxas, que
revertera0 ao FUNAM.
Art. 103 Constituem recursos do Fundo Oniw de Meio Ambiente do Municipio do Natal
FUNAM:
I os provenientes de dotaqBes constantes do Orwmento do Municipio destinados ao
meio ambiente;
II os resultantes ds convQnios, wntratos e acordos celebrados entre o Municipio s
instituigies pdblicas e ptivadas, cuja execu~goseja de compet&ncia da ECO-NATAL, no ambit0
ambiental;
111 os recursos resultantes de doaqdes que venha a recebr de pessoas ffsicas e
jurldicas ou de organism03 pQbliws e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais;
IV os recursos pmvenientes de taxas, rnultas e indenlza~8esrelativas a danos
ausados ao meio ambiente;
V rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir wmo remuneraeo decomnte
de aplica#io do seu patrimbnio;
VI transferiincias da UniSo, do Estado ou de outras entidades pitblicas;
VII - outros recursos que, por sua natureza, pssa ser destinados ao Fundo h i m do
Meio Ambiente do Municlpio do Natal FUMAM.
Art. 104 As linhas de ap!ica@o e as normas de gestao e fundonamento do FUNAM
sera0 estahlecidas atraves de resoluflo do CONPLAM, mediante proposta de iniciativa da
SEMAP.
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LlVRO Ill
Das Penalidades e da sua Aplicago
T~TULO
l
Das InfraHes e do Processo
CAPRULO
I
Das Infra~bese Penalidades

-

Art. 105
Considsra-se infra~loarnbiental toda a@o ou omissgo que import8
inobservincia dos preceitos deste Codigo, decretos elou normas tkcnicas que se destinem A
promoHo, prote60 e recuperafio da qualidade e higidez ambiental.
Art. 106 - A autoridade ambiental que tiver cibncia ou noticia de ocorr6ncia da infraflo
ambiental 15 obrigada a promover a sua apuragio imediata, mediante process0 administmtivo
prdprio, sob pena de se tomar m-responsdvel.

Pena: incisos I, I[,Vlll e X do Art. 107 deste Cddigo;
VI inobservar, o proprietario ou quem detenha a posse, as exigencias arnbientais
relativas a imoveis.
Pena: incisos I, I1Vtl, VIII, IX e X do Art. 107 desk Cbdigo;
Vl t entregar ao consumo, desviar, alterar, total ou parcialmente, prduto interditado por
aplicaMo dos dispositivos desta Lei.
Pena: incisos 1, 11, Ill, IV, V, VI, Vlll e X do Art. 107 desk C6digo;
Vlll - dar inlcio, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprova@o
i
dos
orgStos wmpetentes.
Pena: incisos 11, VII, Vlll e X do Art. 107 deste Cddigo;
IX wntribuir para que a Agua ou o ar atinjam nfveis ou categorias de qualidade inferior
aos fixados em normas oficiais.
Pena: incisos I, 11, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste CMigo;
X emitir ou despejar efluentes ou residuos dlidos, liquidos ou gasosos, causadores de
degradaMo ambiental, em desawrdo corn o estabelecido na IegislaMo e n o n a s
complementares.
Pena: incisos I, I[,VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste Cddigo;
XI causar poluiqSo hldrica que tome necesshria a interrupHo do abastecimento de agua
de uma comunidade.
Pena: incisos 11, VII, VHII, IX e X do Art. 107 deste C6digo;
Xll - causar polui@o atmosf4tica que provoque a retirada, ainda que momenanea, dos
habitantes de zonas urbanas ou localidade equivalente.
Pena: incisos 11, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste C6digo;
Xlll - desrespeitar interdiHo de uso, de passagens s outras estabelecidas
adrninistrativamentepara a protege contra a degradaHo ambiental ou, nesses casos, impedir ou
dificultar a atuago de agentes do Poder POblico.
Pena: incisos I, II, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste CWigo;
XW - causar potui@o do solo que torne uma Area urbana ou rural impr6pria para
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ocupa@o;
Pena: incisos It, VII, VI11, IX e X do Art. 107 dsste Cbdigo;
XV causar poluifio de qualquer natureza que gossa trazer danos A saude ou ameapr o
bem-estar do indivlduo ou da wletividade.
Pena: incisos I, 11, Ill, IV, V, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste Cbdlgo:
XVI - desenvolver atividades ou causar poluiMo de qualquer natureza, que provoque
mortandade de animais ou a destruiMo de plantas wltivadas ou silvestres.
Pena: incisos 11, Ill, IV, V,VI, VII, VIII, IX e X do Art. 107 deste Cbdigo;
XVll desrespeitar as proibifles ou restriMes estabelecidas pelo Poder Publico em
Unidades de Conservagio ou Areas protegidas por Lei.
Pena: incisos 11, VII, VI11, IX e X do Art. 107 deste Cbdigo;
XVlll abater Arvores sem a autorizaMo prevista no Art. 69 deste CWigo.
Pena: incisos 11, VII, VI11, IX e X do Art. 107 deste Cddigo;
XIX obstar ou dificultar aggo das autoridades ambientais competentes no exercicio de
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suas fun~8es;
Pena: incisos I, II, VI 11, IX e X do Art. I07 deste Codigo;
XX - descumprir atos emanados da autoridades ambiental, visando
aplica@o da
legislaflo vigente.
Pena: incisos I, It, Ill, IV, V, VI, V11, VI 11, IX e X do Art. 107 deste Cbdigo;
XXI transgredir outras narmas, diretrizes padraes ou parametros federais ou lacais,
legais ou regulamentares, destinados A prote@o da =Ode ambiental ou do meio ambiente.
Pena: incisos I, II, Ill, IV, V, VI,VII, VIII, IX, e X do Art. 107 deste Cddigo.
Art. 118 Sem prejuizo ou aplicaqgo das penaljdades cabiveis, B o infrator obrigado a
indenizar elou reparar os danos causados ao meio ambiente e a tertleiros afetados.
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Art. 138 0 Municipio poded, atraves da SEMAP, ouvido o CONPLAM, conceder ou
repassar auxilio financeiro a instituifles poblicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execu@o
de servicps de relevante interesse ambiental.
Art. 139 0 Municipio dotar-se4, no prazo estabelecido em lei, corn base em crit4rios
tdcnicos adequados, de urn Zoneamento Ambiental, definido wmo instrumento bdsico Sr
elabora@o e A implementa@o do Plano Diretor de Natal.
Pahgrafo him - 0 Zoneamento Ambiental deverd ainda oontemglar as diretrines gerais
para elaboraeo do Plano Diretor de Drenagem e Esgotamento SaniMrio, do Plano Diretor de
Conten~Zio,Estabillza$io e Proteflo de Encostas sujeitas a Ems30 e a Deslizamento e ao
Ordenamento do Sistema Vidrio, entre outros.
Art. 140 - 0 CONPLAM, a SEMAP e a ECO-NATAL adaptarao suas respectivas
estruturas internas, tendo em vista as atribuifles que Ihe G o cometidas por este Cddigo, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 141 - Fica criada na Secretaria de Saade do Municipio unidade adminishtiva
encarregada de dar suporte tdcnico especializado aquela Secretaria no desempenho das funs6es
previstas nos Art. 87 a 91 deste Cbdigo.
Pardgrafo Onico 0 prefeito do Municlpio regulamentaa as funq6es supra indicadas no
prazo de q20 (cento e vinte) dias.
Art. 142 Salvo expressa disposiHo em conthrio, as nonnas constantes neste C6digo
ti5m aplica@io irnediata, sendo defeso ao Poder Peblico e B popula@o deixar de observ8-las sob
qualquer alegago.
Art. 143 0s deveres, direitos e obrigaMes enquadrados neste C6digo nao excluem
outros decorrentes dos principios por ele adotados, das leis federais e estaduais aplicslveis em
sede arnbiental, e dos tratados internacionais assinados pela Repdblica Federativa do Brasil.
Art. 144 Este C6digo entra em vigor na data de sua publlcaHo.
Art. 145 - Ficam revogadas todas as disposiQBesem conMrio.
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Paldcio Felipe Camafio, em Natal, 19 de junho de 1992.
WILMA MARIA DE FARlA
Prefeita

