LEI N O 4.619. OE 28 DE ABRlL DE 1 9 9 5 ~ ~ .
DispBe sobre a regulamentaHo do procedimento para anelise do
Relatdrio de lmpacto de Vizinhanw RIV, conforme deterrnina a Lei
Complementar nQ 07 - Plano Diretor de Natal e dA outras
providencias.

-

0 PREFEITO MUNICIPAL 00 NATAL,
F a p saber que a Cdrnara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

-

-

Art. lePara efeito desta Lei, entende-se por RelaMrio de lmpacto de Vizinhan~a RIV, o
documento t6cnico que o interessado deve apresentar ao IPLANAT, quando do pedido de
aprova@o dos empreendimentos enquadrados como empreendimentos de impacto, conforme a
Lei Complementar nQ07195 Plano Ditetor de Natal, bem como as demais atividades enurneradas
nesta Lei.
§ 1' 0 Relatbrio de que trata esta Lei deve ser elaborado por profissionais devidamente
habilitados na Area especifica, atendendo, ainda, ao Termo de Referkncia a ser fornecido pelo
IPLANAT.
§ zP 0 Relatbrio deve conter, obrigatoriamente, informa@es sobre:
1 a demanda de senri~osde infraestrutura urbana;
II a sobrecarga na reds viaria e de trdfego;
111 movimentos de terra e produ@o de entulhos;
1V absorflo e destina~iodas Aguas pluviais; e
V as alteraqdes ambientais e os padr6es funcionais e urbanistiws da vizinhanw,
Art. 2P Para efeito desta Lei, considera-se vizinhanqa a Area contida numa disHncia de
1501-11,
no mhxirno, tornados dos lirnites do im6vel onde ser4 implantado o empreendimento.
Art. S
Alkm dos empreendimentos de impacto classificados conforme a Lei
Cornplementar nQ07 - Plano Diretor de Natal, esHo sujeitos a Relatbtio de lmpacto de Vizinhanqa
-RIW
1 o parcelamento do solo, por qualquer de suas formas, em Area de at& 10.000rn2, que
acarrete rnudanp no sisterna vihrio existente;
II o parcelamento do solo, por qualquer de suas formas, em Areas acima de 10.000m2;
111 ernpreendimentos que possuam &maras frigorificas;
IV
qualquer tipo de cornbrcio que produza residuos considerados potencial ou
efetivamente poluidores;
V- empreendimentos que cornercializarern produtos pereciveis;
VI empreendimentos corn serviws hospitalares
Vll estabelecimentos de ensino corn mais de 175 ( cent0 e setenta e cinw ) alunos por
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-

-

-

-

turno.

-

VIH - estabelecimentos que desenvolvam atividades esportivas em geral;
1X - as demais atividades conflitantes corn o uso residenciat, tais mrno, padarias, sucatas,

serrarias, lavandsrias, instalaHo de som, revenda de autorndvel, oficina mednica, casa de
mdsica, bares e sirnilares, inddstrias em geral, combrcio atacadista, restaurante, limpadora de
fossas, estacionamento rotative, supermercados, locadora de veicuIos, clinicas em geral, lojas de
materiais explosives, postos de lavagem e postos de abastecimento de wmbustiveis.
Pardgrafo lrnlco Fica a critdrio dos brgaos de licenuamento e controle da legisla@o
urbanistica e arnbiental, decidirem sobre a necessidade da apresentaqio de RIV para os casos
omissos em que seja comprovado o conflito do uso pretendido corn a vizinhanp.
Art. 4g - 0 interessado, msdiante requerimento forrnalmente instruldo, d a d entrada no
pedido de licen~ade constnr@o do empreendimento, obedecendo ao seguinte prodimento:
I apresentaMo do Relatbrio de lmpacto de Vizinhanp, incluindo todos os projetos
executives assinados pelos respons6veis Scnioos e registrados nos drgaos competentes;
II - o IPLANAT, ao analisar o projeto, poderd encaminhd-lo a outros drgaos que detsnham
cornpetencia especlfica para andlise dos aspectos referentes a sistema viArio, infra-estrutura,
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Publlcada no DOE de 02105/95.

meio arnbiente natural, saude pdblica e ernitird parecer, nos termos do art. 38, da Lei
Complernentar nB 07194 - Plano Diretor de Natal, no praso maxim0 de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de forrnaliza@o do pedido.
Padgrafo unico o prazo a que se refere o inciso II acima, podeh ser prorrogado por
mais 30 {trinta) dias, mdiante wrnunica@o oficial justificada.
Art. 5P Ficam passiveis das exigBncias desta Lei, as edificaMes que, ao mudar de uso,
configurem-se como empreendimentos enquadrados no disposto neste Regutamento.
Art.
o proprietdrio do imdvel edificado e classificado como empreendimento de
impacto, pelo IPLANAT, s e d intimado a apresentar requerirnento instrufdo nos termos desta Lei,
ficando obrigado a efetuar as medidas mitigadoras. no sentido de atenuar, compensar ou
neutralirar o impacto existente, em prazo nunca superior a 180 {cento e oitenta) dias, sob pena da
aplica@o das sanq6es previstas na IegislaHo pertinente.
Art. 7Q- esta Lei entra em vigor na data de sua publica@o, revogadas as disposiMes em
mntrArio.
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Paldcio Felipe CamarGo, ern Natal, 28 de abrit de 1995.
Aldo da Fonseca Tinbco Filho
PREFEITO

