
Propostas
Enviado por acadêmicos
§ 3o O gabarito máximo e demais prescrições urbanísticas das Áreas Especiais definidas no Art. 20, serão regulamentados por legislação específica
Sem observação

§ 5o Nas Zonas Adensáveis, o Poder Executivo outorgará, de forma onerosa ou por meio de transferência de potencial construtivo, autorização para construir área superior àquela permitida pelo coeficiente de 
aproveitamento básico, estabelecido no Art. 11 desta Lei, até os limites definidos nos parâmetros máximos constantes no Mapa 2A do Anexo III e Quadros de 1.1 a 1.4 do Anexo II, para cada bairro, excetuando-se a 
cobrança de Outorga Onerosa nos bairros da Ribeira, Cidade Alta e Alecrim

Sem observação
§ 6o Os coeficientes de aproveitamento dos lotes lindeiros aos eixos
estruturantes, integrantes do Mapa 24 do Anexo III, limitados a 250m (duzentos e
cinquenta metros) do eixo da via, terão um acréscimo de até 100% (cem por cento)
no coeficiente de aproveitamento , conforme Mapa 2A do Anexo III
e Quadros 1.3 e 1.4 do Anexo II, desde que não ultrapasse a 5,0 (cinco vírgula zero).

Sem observação
§ NOVO Os Coeficientes de Aproveitamento máximo de cada lote são definidos pelo Mapa 2A. 

Sem observação
§ NOVO Os Coeficientes de Aproveitamento máximo de cada lote são definidos pelo
Mapa 2A, acrescidos os incentivos de Coeficientes de Aproveitamento previstos nesta lei.

Sem observação
§ novo: A legitimação de Posse e Legitimação Fundiária serão aplicadas mediante parecer justificativo da inaplicabilidade dos demais instrumentos de regularização fundiária de Interesse Social quando se tratar de 
área pública.

Sem observação

ART NOVO Nas AER, AEPC, AEIS, Lotes Lindeiros e Contíguos dos Eixos  Estruturantes  quando a área do lote for superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados), será obrigatória a adoção dos seguintes parâmetros 
qualificadores da ocupação
I - Espaços de extensão pública nos empreendimentos de usos não residenciais permitidos nas respectivas áreas, em área equivalente a no mínimo 20% (vinte por cento) da área do lote, em espaço livre ou edificado;
II - limite de 25% (vinte e cinco por cento) de vedação da testada do lote com muros;
III - fachada ativa em no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da testada do lote em empreendimentos residenciais ou não residenciais.
§ 1º O disposto no "caput" deste artigo se aplica somente para edificações novas e reformas com ampliação de área construída.
ART NOVO A área de Espaços de extensão pública:
I - não poderá ser fechada à circulação de pedestres por nenhum objeto de vedação, temporário ou permanente, podendo ter controle de acesso no período noturno;
II - deverá ter largura mínima de 4m (quatro metros), tratamento paisagístico que atenda às normas técnicas pertinentes à acessibilidade universal e, nas áreas de circulação de público, adotar o mesmo tipo de 
pavimentação da calçada diante do lote.

Sem observação
Art. 118. O Sistema de Espaços Livres e Áreas Verdes do Município de Natal – SELAV – é composto pelo conjunto de áreas enquadradas nas diversas categorias protegidas pela legislação ambiental e urbanística, áreas 
de agricultura urbana, áreas
prestadoras de serviços ambientais, das diversas tipologias de unidades de conservação, praças, de logradouros públicos, de espaços vegetados e de espaços livres de propriedade pública. 

Sem observação
Art. 140. Para os fins desta Lei, entende-se como Plano de Deslocamento Urbano para Pedestres o conjunto de medidas necessárias à garantia de acessibilidade universal a todos os cidadãos no meio urbano, de forma 
a promover segurança, conforto e autonomia durante o exercício do direito de ir e vir.

Sem observação
Art. 49. Áreas Especiais de Revitalização – AERs –, delimitadas no Mapa 25 do Anexo III, são áreas específicas nos bairros da Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, com índices urbanísticos próprios, destinadas à revitalização 
destes bairros históricos com incentivo de coeficiente de aproveitamento para habitações multifamiliares ou de uso misto, admitindo-se acréscimo de 20% (vinte por cento) para habitações de uso misto e de interesse 
social, até o coeficiente de aproveitamento máximo de 5,0 (cinco vírgula zero).. 

Sem observação           
PROJETO URBANO LOCAL (PUL) 
Art. 1o. Com o objetivo de promover transformações urbanísticas estruturais o Município deverá desenvolver Projetos Urbanos Locais para promover o ordenamento e a reestruturação urbana  em qualquer área do 
perímetro urbano, limitada a uma área de intervenção de até 50.000m2. Com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, valorização ambiental, promover melhorias urbanas, 
incentivar a função socioambiental da propriedade, promover a justiça social, gerar habitabilidade digna, preservar valores histórico-culturais, cênico-paisagísticos e ambientais significativos para o patrimônio da 
cidade, promover adequação viária, produção ou melhoramentos na infraestrutura, nos equipamentos coletivos e nos espaços públicos.
 § 1º As intervenções a serem realizadas referidas no “caput” desse artigo deverão estar baseadas em PULs a serem elaborados de forma participativa, sob responsabilidade do Poder Público Municipal, de iniciativa 
pública ou privada.
§ 2º Para implementar os Projetos de Intervenção Urbana, previstos no § 1º, o Município poderá utilizar os seguintes instrumentos:
I – Da Transferência do Potencial Construtivo
II – Do Consórcio Imobiliário;
III – Da Operação Urbana Consorciada
 Art. 2º Deverão preceder o processo de elaboração do PUL, no mínimo:
I – diagnóstico da área objeto da intervenção, com caracterização dos seus aspectos sócio territoriais e ambientais;
II – programa de interesse público da futura intervenção, considerando sua diretriz urbanística, a viabilidade da transformação, o impacto ambiental e de vizinhança esperado, a possibilidade de adensamento 
construtivo e populacional para a área e o modo de gestão democrática da intervenção proposta

§1º. Uma vez concluídos, os documentos previstos no caput serão divulgados para consulta pública, por pelo menos 20 dias.

§2º. Findo o prazo da consulta pública e após a análise das sugestões recebidas, o processo administrativo será encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Urbanismo – SEMURB, para:
I – análise da adequação da proposta à política de desenvolvimento urbano do Município; e
II – autorização para elaboração do PUL

Art. 3º Uma vez autorizada a elaboração do PUL, a SEMURB fará a publicação dos seguintes elementos, necessários ao seu desenvolvimento:
I – definição do perímetro de intervenção;
II – características básicas da proposta;
III – fases da elaboração do projeto, obrigatoriamente com mecanismos que assegurem o caráter participativo dessas atividades.
§1º. Fica autorizada a promoção de chamamento público para manifestação de interesse na apresentação de projetos.

O capítulo VI não apareceu no formulário, mas essa proposta é para para o capítulo VI
CAPÍTULO VI

Art. 79. O Poder Executivo poderá exigir do proprietário do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, que cumpra a função socioambiental da propriedade, sob pena de parcelamento, edificação ou utilização 
compulsória, devendo fixar os prazos e condições para implementação dessas obrigações, considerando o cronograma apresentado pelo proprietário.

Sem observação
IX – espaços livres e áreas verdes de instituições públicas 
Sem observação

JUSTIFICATIVA: A definição dos coeficientes de aproveitamento, os parâmetros e
metodologia de cálculo dos mesmos devem ser definidos claramente nos mapas e artigos do Plano Diretor para garantir segurança jurídica aos processos de licenciamento.

Sem observação
JUSTIFICATIVA: Não cabe às concessionárias a definição dos coeficientes de
aproveitamento da cidade, sendo este um dos principais instrumentos de gestão urbana para uso e ocupação do solo. A definição dos coeficientes de aproveitamento, os parâmetros e metodologia de cálculo dos 
mesmos devem ser definidos claramente nos mapas e artigos do Plano Diretor



Sem observação
NOVO § 2º Os moradores das AEIS de categoria B, o Poder Público Municipal ou a Câmara de Vereadores poderão solicitar a realização de plebiscito na respectiva AEIS para definir a mudança de seus limites geográficos 
ou ainda a sua extinção.�

Sem observação

NOVO § Ficam excluídos os terrenos localizados nas AEIS 1 com testada voltada para os seguintes logradouros: Av. Xavier da Silveira (AEIS Nova Descoberta); Rua Prof. José Melquíades (AEIS Brasília Teimosa); Rua 
Pinto Martins (AEIS Alto do Juruá); Av. Bernardo Vieira, Rua Jaguarari, Av. Antônio Basílio e Rua dos Tororós (AEIS Coqueiros); Av. Bernardo Vieira e Av. Antônio Basílio (AEIS Coréia do Nilo)

Sem observação
SUPRIMIR
XIII – espaços livres e áreas verdes em imóveis residenciais e não residenciais e
em condomínios.

Sem observação
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