
Rótulos de Linha
Enviado por empresários
(NOVO INCISO) – No financiamento dos estudos e projetos necessários para a elaboração de Projetos de 
Ampliar a possibilidade de usos do FURB para estudos e projetos necessários para a elaboração de Projetos de 
§ (NOVO PARÁGRAFO) Fica permitido o desmembramento dos lotes existentes na AEITP-2, limitando o lote 
mínimo a 2.000m2 (dois mil metros quadrados) e taxa de ocupação de 60% (sessenta por cento do lote).
A proposta de desmembramento dos lotes da AEITP-2, Via Costeira, em lotes menores, possibilitará o surgimento 
de novos tipos de empreendimentos turísticos naquela área, renovando e dinamizando a atividade turística, com               
Construtivo a fórmula para o cálculo da Área Excedente ao Coeficiente de Aproveitamento Básico será 
calculada por meio da fórmula:
AE = (AT * CAP) – (AT * CAB) - PCR

A proposição da criação de um novo parágrafo no Art. 70 se deve porque não cabe cobrança de Outorga Onerosa 
sobre o adicional de edificabilidade que foi adquirido através de Transferência de Potencial Construtivo.
§ (NOVO PARÁGRAFO) O trecho sob limitações urbanísticas e paisagísticas da Área especial de Interesse 
Turístico e Paisagístico 3 (AEITP-3), de urbanização consolidada, sem presença de dunas, “Classe C” no Decreto A proposição da criação do novo parágrafo se deve pelos seguintes motivos:
O trecho da Área Especial de Interesse Turístico e Paisagístico 3 (AEITP-3) excluído da ZPA 10 - fortemente 
antropizado e de urbanização consolidada - apresenta as mesmas características da AEITP-3, o que legitima a 
presente proposta. 
O estudo elaborado pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (IBAM,2010) contratado pela 
Prefeitura do Natal para a revisão do Plano Diretor NÃO considera esse trecho da Área Especial de Interesse 
Turístico e Paisagístico 3 (AEITP-3) excluído da ZPA 10, indicando o seguinte: 
“Para a Subzona de Conservação 2 (SC-2), trecho da Zona Especial de Interesse Turístico 3 (ZET-3)1, ficam 
mantidos os parâmetros prescritos na Lei nº 3.639, de 10 de dezembro de 1997”. 
1 As Zona Especial de Interesse Turístico (ZET) foram renomeadas na minuta da Revisão do Plano Diretor como 
Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico (AEITP) 
A Proposta do IBAM, visando dirimir a insegurança jurídica, de acordo com os critérios ambientais, urbanísticos e 
paisagísticos, portanto, recomenda: 
“Art. 11. As diretrizes urbanísticas e ambientais de uso e ocupação do solo para cada uma das Subzonas de que 
trata o art. 7o desta Lei são os definidos no Anexo III desta Lei, sem prejuízo das demais prescrições constantes no 
Plano Diretor de Natal, do Código Urbanístico e do Código Ambiental do Natal. 
§ 1o. Para a Subzona de Conservação 2 (SC-2), trecho da Zona Especial de Interesse Turístico 3 (ZET-3), ficam 
mantidos os parâmetros prescritos na Lei n° 3.639, de 10 de dezembro de 1987. 
A presente proposta preserva o cordão dunar que se interliga com o Parque da Dunas, sendo limitada por 
ocupações consolidadas de média e alta densidade, inseridas em zona urbana e atendida por serviços públicos e 
infraestrutura, e fortemente conectada aos bairros de Mãe Luiza, Tirol, Petrópolis e Areia Preta de 1987 (ZET-3).” 
Além disso a proposta atende ao Decreto Federal Nº 5.300/2004 (Projeto Orla) que trata do Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (PNGC). O PNGC apresenta um quadro orientador para a Classificação da Orla Marítima 
conforme três tipologias: Classe A, Classe B e Classe C, e o trecho da Área Especial de Interesse Turístico e 
Paisagístico 3 (AEITP-3) excluído da ZPA 10 é caracterizada, nos aspectos ambientais, urbanísticas e paisagísticas, 
como “Classe C” (urbanização consolidada). Essa área pertence a orla marítima de Areia Preta, ZONA 5 do PNGC, 
tanto do ponto de vista ambiental, como urbanístico. O trecho da Área Especial de Interesse Turístico e 
Paisagístico 3 (AEITP-3) excluído da ZPA 10 atende à classe C por se encontrar em área de urbanização 
§ (NOVO PARÁGRAFO) O valor recolhido a título de Outorga Onerosa poderá ser devolvido ao contribuinte ou 
cedido para outros empreendimentos nos casos da desistência na execução dos projetos aprovados.
Como o Poder Público tem a necessidade de recolher a Outorga Onerosa antes da efetiva criação do solo é 
natural que esteja  disposto a devolver os valores em caso da desistência por parte do Contribuinte. 



§ 1° O Poder Público deverá estabelecer regulamentação para as Áreas Especiais de Interesse Turístico e 
Paisagístico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados os limites estabelecidos no Mapa 7 
A criação das Zonas Especiais de Interesse Turístico foi um importante passo para o desenvolvimento desta 
importante atividade econômica na cidade do Natal. A minuta de revisão do Plano Diretor de Natal propõe a 
alteração da denominação das ZETs para Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico – AEITPs, assim 
como uma nova regulamentação para estas áreas. Neste sentido, é fundamental que estas novas 
§ 2º A localização das AEIS 1 de que trata este artigo são as constantes do Mapa 4 do Anexo III.
Propomos suprimir o trecho "que ficam desde já criadas", uma vez que este trecho está contradizendo o texto do 
§ 2º Fica limitado a 90 (noventa) metros o gabarito máximo para as áreas constantes no inciso II deste artigo 
A zona especial de interesse turístico 4, ZET-4, desde sua criação, nunca foi regulamentada. O resultado desta 
lacuna regulatória pode ser constatada em uma completa e total decadência do bairro da Redinha. Em função 
§ 2o O Poder Público Municipal autorizará a transferência de potencial construtivo como forma de 
indenização, mediante acordo com o proprietário, nas desapropriações destinadas a melhoramentos viários, 
equipamentos públicos, programas habitacionais de interesse social e programas de recuperação ambiental e 
A alteração proposta no § 2o do Art. 72 tem como objetivo ampliar a utilização do instrumento de TPC para 
§ 2o Se a Prefeitura de Natal contestar a avaliação apresentada como justa, aceita e válida no prazo de 90 
(noventa) dias, as considerações técnicas deverão ser remetidas para o CONPLAM, que atuará como órgão 
A proposição de inserção de novo parágrafo no Art. 78 se deve pela necessidade de propor meios administrativos 
de resoluções de conflito, reduzindo a probabilidade de demandas judiciais entre Município e contrinuintes.
§ 3º A inserção na unidade territorial por bacia de esgotamento sanitário – Mapas 2 e 2A do Anexo III – define 
o Coeficiente de Aproveitamento Máximo admissível para cada lote, podendo ser ultrapassado quando este 
As mudanças propostas são no sentido de que o instrumento da TPC tenha capacidade de preservar as áreas e 
edificações de interesse público e que consiga indenizar justamente os proprietários dos imóveis necessários a 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários; a preservação, quando o imóvel for considerado de 
§ 3º As Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico – AEITP serão regulamentadas por legislação 
específica, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, aplicando-se, até a aprovação da regulamentação 
pela Câmara Municipal, as leis municipais 3.607 de 18 de novembro de 1987, 4.547 de 30 de junho de 1994 e 
A criação das Zonas Especiais de Interesse Turístico foi um importante passo para o desenvolvimento desta 
importante atividade econômica na cidade do Natal. A minuta de revisão do Plano Diretor de Natal propõe a 
alteração da denominação das ZETs para Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico – AEITPs, assim 
como uma nova regulamentação para estas áreas. Neste sentido, é fundamental que estas novas 
regulamentações contemplem as novas necessidades da atividade turística, sempre em harmonia com a 
§ 5º Nas Zonas Adensáveis, o Poder Executivo outorgará, de forma onerosa, autorização para construir área 
superior àquela permitida pelo coeficiente de aproveitamento básico, estabelecido no Art. 11 desta Lei, até os 
As mudanças propostas são no sentido de que a Outorga Onerosa não concorra com a Transferência do Potencial 
Construtivo Básico, que a Transferência de Potencial Construtivo Básico não provoque diminuição do montante 
arrecadado pelo Município a título de Outorga Onerosa e de que o instrumento da TPC tenha capacidade de 
preservar as áreas e edificações de interesse público e que consiga indenizar justamente os proprietários dos 
imóveis necessários a implantação de equipamentos urbanos e comunitários; a preservação, quando o imóvel for 
§ 5º Nos empreendimentos constituídos por mais de uma edificação, o afastamento entre as edificações será, 
no mínimo, igual à soma dos afastamentos exigidos nas fachadas correspondentes. No caso de haver algum 
O motivo da proposta de alteração é desfazer interpretações diversas e subjetivas, que provocam dificuldades 
nos processos de licenciamentos na SEMURB. A redação original, que também está presente na lei atual, deixa 
margem para a compressão do que é uma edificação ou duas edificações distintas, prejudicando o trabalho dos 



§ 5º Sempre que a concessionária de abastecimento de água e esgotamento sanitário comunicar ao Município 
conclusões de obras, serviços e investimentos que resultem em ampliação da capacidade de suporte das 
bacias de esgotamento sanitário, excluídas aquelas inseridas nas ZPAs, o Executivo Municipal encaminhará ao 
Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE/NATAL, no prazo de 60 (sessenta) dias, minuta de decreto com 
proposta de atualização dos coeficientes de aproveitamento máximo de cada bacia, descritos nos Mapas 2 e 
2A do Anexo III e Quadros 1.1 e 1.2 do Anexo II.
	I – O CONCIDADE/NATAL e suas respectivas Câmaras Temáticas Permanentes terão até 60 (sessenta) dias para 
apreciar, opinar e votar a minuta do decreto encaminhado pelo Executivo Municipal, observado o 
procedimento previsto no Decreto Municipal n.º 11.691 de 05 de fevereiro de 2019;
Propomos substituir CONPLAM, COMSAB E CMTMU pelo CONCIDADE, visto que esses conselhos funcionam como 
Câmaras Temáticas Permanentes do CONCIDADE e podem atuar de forma simultânea na apreciação de matérias 
que lhes são pertinentes tecnicamente. Ademais, já existe um procedimento estabelecido para o fluxo de 
§2º Os Moradores das AEIS, os proprietários de lotes limítrofes às AEIS, o Poder Público Municipal ou a 
Câmara de Vereadores poderão solicitar a realização de plebiscito em uma quadra ou área, desde que 
lindeiras à AEIS, ou ainda em toda a respectiva AEIS, para redefinir seus limites geográficos ou a sua extinção. 
O plebiscito poderá ser realizado desde que as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
A inclusão do parágrafo proposto soluciona algumas distorções existentes e permite
acomodar a dinâmica da cidade para eventuais alterações do padrão da população.

Área cedente - Ac – é a Parcela cedente da Área total de um imóvel utilizada no cálculo da Transferência de 
Necessidade de atualizar o Glossário em virtude das alterações propostas.
Art. (XXXX). Ficam substituídos os Índices Urbanísticos de utilização dos quadros de prescrições urbanísticas 
dos anexos das Leis 3.639, de 10 de dezembro de 1987, e 3.607, de 18 de novembro de 1987, pelos 
coeficientes de aproveitamento máximo das respectivas bacias de esgotamento sanitário previstos no Mapa 2 
Adequar as leis específicas aos coeficientes definidos pelas capacidades das bacias de esgotamento sanitário, 
Art. (XXXXX) A Lei Complementar nº. 055, de 27 de janeiro de 2004 –Código de Obras e Edificações do 
Município de Natal, passa a vigorar acrescido das seguintes disposições:
(...)
“Art. 7º-A. Sempre que o órgão municipal de licenciamento e controle expedir Consulta Prévia, esta análise 
técnica preliminar do projeto arquitetônico poderá ser aproveitada, por solicitação do interessado, nos 
licenciamentos de empreendimentos e atividades não classificados como especiais, ficando dispensada uma 
A proposta tem como objetivo aumentar a segurança jurídica dos empreendedores que decidirem realizar uma 
consulta prévia. Além disso, a exigência de regularidade fiscal para um processo de consulta prévia dificulta a 
dinâmica do mercado imobiliário, principalmente em negócios que envolvam imóveis com débitos tributários.                 
instalação, entre outros, que forem protocoladas no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação 
desta Lei serão apreciados integralmente de acordo com a legislação anterior, exceto nos casos de 
manifestação formal do interessado, a qualquer tempo, optando pela análise integral nos termos desta lei.

A criação deste novo artigo se deve pois a revisão de um Plano Diretor provoca mudanças importantes na 
dinâmica urbana e também imobiliária de uma cidade. A revisão proposta muda um parâmetro bastante 
consolidado ao longo da história do planejamento urbano de Natal, a unidade de planejamento. A mudança da 
unidade de planejamento urbano, antes de bairro e num futuro próximo para bacia é uma mudança que 
demandará um tempo mínimo de entendimento pelos agentes do mercado imobiliário. Neste sentido, o 



Art. 11 . Coeficiente de Aproveitamento é o principal instrumento indicador da densidade construtiva no 
território urbano do município, e um dos elementos definidores da morfologia urbana, uso e ocupação do 
solo. 
§ 1º O Coeficiente de Aproveitamento corresponde ao índice que se obtém dividindo-se o total da área 
construída computável pela área do lote. 
§ 2º O Coeficiente de Aproveitamento Básico nos terrenos contidos no território municipal é de 1,2 (um 
vírgula dois) e representa o limite de adensamento construtivo permitido para lotes sobre os quais não 
incidem determinações adicionais previstas nesta lei. 
§ 3º Os sistemas de infraestrutura considerados na definição dos Coeficientes de Aproveitamento no território 
constam de: abastecimento de água; drenagem urbana; esgotamento sanitário; sistemas de circulação; 
instalações elétricas e de telecomunicações; coleta, deposição e manejo do lixo doméstico. 
§ 4º Os Coeficientes de Aproveitamento máximo são definidos pela intersecção entre elementos definidores 
O coeficiente de aproveitamento básico previsto no Plano Diretor de Natal durante o período de 1994 a 2007 era 
de 1,8 (um vírgula oito).
Após a revisão de 2007, o coeficiente de aproveitamento básico previsto no Plano Diretor de Natal passou a ser 
de 1,2, ou seja, 33% menor.
Pode-se observar que, desde 2007, esta alteração resultou em estagnação do desenvolvimento imobiliário em 
bairros de adensamento básico como Candelária e Capim Macio, por exemplo. É possível identificar que 
proprietários de imóveis destes bairros, que perderam valor de mercado em função da redução de capacidade 
construtiva, preferiram aguardar possíveis alterações urbanísticas futuras que retomem a capacidade construtiva 
anterior. Este comportamento resulta em estagnação de transações imobiliárias, como venda ou permuta de 
imóveis com consequente estagnação no desenvolvimento urbano, quer seja através da elaboração de projetos 
habitacionais, como também comerciais.
A manutenção do coeficiente de aproveitamento básico proposto na minuta da revisão do Plano Diretor de Natal 
aprovada pelo Concidade, de 1,0 (um) significaria uma redução de 16,7% do coeficiente atual, o que 
possivelmente seria um fator de estagnação de transações imobiliárias e do desenvolvimento urbano, a exemplo 
do que aconteceu nas situações acima citadas.
Por outro lado, o menor coeficiente de aproveitamento máximo previsto na minuta da revisão do Plano Diretor 
Art. 13 . Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento, será subtraído da área de construção o total da área 
não computável da edificação.
§ 1º Os edifícios-garagens poderão extrapolar os coeficientes de aproveitamento máximos das bacias de 
esgotamento sanitário em que estão inseridos, respeitando-se as prescrições urbanísticas previstas no Art. 48.
§ 2º Considera-se não computável, para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento, as áreas de 
pergolados, beirais, caramanchões, guaritas, garagens, circulações verticais comuns, corredores internos de 
A alteração tem como objetivo, incentivar a construção de edifícios-garagens e tratar de forma isonômica o 
tratamento áreas de garagens como áreas não-computáveis em todos os tipos de construções.
Art. 231. Fica extinta a área non aedificandi de Ponta Negra, instituída pelo decreto nº 2.236, de 19 de julho de 
1979, devendo a mesma área ter seus índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
subsolo, bem como normas edilícias, inclusive seus usos e prescrições urbanísticas definidos em lei específica, 
a ser aprovada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
§ 1º - A lei específica que delimitará área para a aplicação de um ou mais dos seguintes instrumentos: 
I - Operação urbana consorciada;  
II - Projeto Urbano Local – PUL;
III - Consórcio Imobiliário;
§ 2º - Fica limitado o gabarito da área correspondente a extinta área non aedificandi ao nível da calçada da 



A criação da Área Non Aedificandi de Ponta Negra, ainda na década de 70, teve como objetivo a preservação 
cênico-paisagística da Praia de Ponta Negra, assim como do icônico Morro do Careca.
Desta forma, o segmento de empresários representados pelos delegados eleitos para a Conferência Final da 
revisão do Plano Diretor de Natal entende ser possível conciliar um melhor aproveitamento urbanístico daquela 
área, conciliando desenvolvimento sustentável, preservação do cenário cênico-paisagístico com o 
desenvolvimento econômico, com a criação de novas áreas de lazer e contemplação para natalenses e turistas, 
assim como de oferta de comércio e de serviços, gerando emprego, renda e arrecadação de impostos.
Neste sentido, torna-se necessário deixar ainda mais claro que a lei específica que definirá as condições de 
Art. 47. As Áreas de Operação Urbana, constantes do Mapa 5 do Anexo III, obedecerão a critérios de 
intervenção dispostos na Seção VII do Capítulo VI deste Título.

Correção do Mapa 5 – Anexo III – Áreas de Operação Urbana, a que o artigo 47 se refere.
As cores escolhidas nas legendas não permitem entender claramente se as AEITPs estão incluídas como áreas 
de Operação Urbana.
Desta forma, propomos:
Alterar legenda da “Área de Operação Urbana” com uma hachura (ponteado ou tracejado) que permita 
identificar as sobreposições entre ZETs e OUCs.
Correções formais para evitar dúvidas durante o licenciamento, demandas judiciais e insegurança jurídica.
Art. 72. O proprietário de um imóvel impedido de utilizar o potencial construtivo básico definido nesta Lei, em 
razão de limitações urbanísticas relativas à proteção e preservação do patrimônio histórico, cultural, 
paisagístico, natural e ambiental, definidas pelo Poder Público, poderá transferir parte ou a totalidade do 
As alterações propostas no caput do Art. 72 tem como objetivo adequar a Minuta de Revisão do Plano Diretor de 
Natal ao Art. 35 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que casos de imóveis com interesse preservação 
Art. 74. O Potencial Construtivo Básico cedente (PCBc) definido no Art. 76º poderá ser transferido para 
imóveis em um dos casos abaixo:
I – Situados na mesma bacia de esgotamento sanitário do imóvel cedente;
II – Situados em bacias de esgotamento sanitário diferente do imóvel cedente, que possua coeficiente de 
aproveitamento igual ou superior de 4,0 e onde não se configure a Tendência de Saturação prevista no § 3o do 
Art. 136.
III –Nos lotes lindeiros aos eixos estruturantes, integrantes do Mapa 24 do Anexo III, limitados a 250m 
(duzentos e cinquenta metros) do eixo da via, assim como nos lotes contíguos a estes mesmos lotes lindeiros.

§ 1º O Coeficiente de Aproveitamento do Lote receptor de transferência de potencial construtivo básico será 
limitado pelas prescrições urbanísticas definidas no Art. 48, podendo ultrapassar o Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo da Bacia.

A fórmula do Potencial Construtivo Receptor (PCR) já está contemplada no Artigo 77. A sugestão de texto passa a 
ser a necessária para que o Instrumento Transferência de Potencial Construtivo seja autoregulamentado. As 
mudanças propostas são no sentido de que a Outorga Onerosa não concorra com a Transferência do Potencial 
Construtivo, que a Transferência de Potencial Construtivo não provoque diminuição do montante arrecadado a 



Art. 75. O proprietário afetado pelo cerceamento do direito de edificar parte ou o total do Coeficiente de 
Adensamento Básico deverá requerer a SEMURB a emissão do Certificado de Potencial Construtivo anexando 
o Ato do Poder Público que desapropriou, tombou ou cerceou, totalmente ou parcialmente, o direito de 
edificar o potencial construtivo básico do imóvel; a opção pela transferência do total do potencial construtivo 
básico do seu lote ou gleba, ou somente da transferência da parte afetada; a Memória de Cálculo contendo: 
Área total do lote ou gleba (A); Parcela cedente da Área total do lote (Ac); Potencial construtivo básico total e 
afetado; Potencial construtivo básico passível de transferência (PCBc); Coeficiente de adensamento básico 
(CAB); Coeficiente de Aproveitamento Básico cerceado do imóvel cedente (CABce); Para os casos de gleba a 
Média Aritmética dos Coeficientes de Aproveitamento Básicos das Áreas limítrofes; A opção ou não pela 
doação do imóvel e a eventual área construída existente no imóvel, tudo para que seja calculado o Potencial 
Construtivo Básico Cedente (PCBc):

Os incentivos a transferência de domínio pleno ao município já estão previstos no parágrafo quarto do Artigo 76. 
O Novo texto aproveita o espaço dado pela supressão do Artigo para auxiliar no texto necessário a auto-
Art. 77. O Potencial Construtivo Básico cedente poderá ser transferido, em frações ou em sua totalidade de 
metros quadrados, para os imóveis nas condições previstas no Art. 74, desde que não configure a tendência 
de saturação prevista no §3º do Art. 136, devendo ser averbado no Cartório de Registro de Imóveis, à margem 
das matrículas dos imóveis cedente e receptor, devendo haver um equilíbrio econômico corrigido pela relação 
entre os valores venais, observados os valores dos impostos de transmissão intervivos dos lotes cedentes e 
receptores, com base nas avaliações definidas pela Secretaria de Tributação do Município.
Parágrafo único. Nas transferências entre lotes com diferentes Coeficientes de Aproveitamento Básico, com o 
objetivo de proporcionar uma equivalência entre os lotes cedente e receptor, o potencial a ser transferido 
também deverá ser corrigido utilizando a relação entre os Coeficientes de Aproveitamento dos lotes receptor 
e cedente, respectivamente, onde o Potencial Construtivo Receptor – PCR – a ser alocado no lote receptor 
será definido por meio da seguinte expressão:
PCR = PCBc x (VVLc / VVLr) x (CABr / CABc)
I - VVLc – Valor do ITIV (Imposto de Transmissão Intervivos) do metro quadrado
do lote cedente;
II - VVLr – Valor do ITIV (Imposto de Transmissão Intervivos) do metro quadrado
A sugestão é no sentido de aperfeiçoar o texto e de escrever a fórmula do PCR em uma única linha de texto.
Art. 78. Nos casos de contestação do valor venal pelo proprietário do imóvel afetado, o valor deverá ser 
determinado por Engenheiro de Avaliações registrado no respectivo Conselho Profissional, considerando as 
normas técnicas vigentes, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente, cuja 
A proposição de alteração do caput do Art. 78 tem como objetivo acrescentar ao texto a necessidade de 
Art. 97. O Poder Executivo ou os proprietários de imóveis localizados em Áreas Especiais poderão requerer o 
estabelecimento de Consórcio Imobiliário como forma de viabilização de um plano de urbanização ou de 
A proposição de alteração do Art. 97 se deve à necessidade de ampliar as possibilidades de uso do instrumento 
urbanístico de Consórcio Imobiliário para outras áreas especiais, como também para o desenvolvimento de 
b) CAP = Coeficiente de Aproveitamento do Projeto, que é igual à área total construída do projeto, subtraída 
A alteração do item b) do inciso II se deve a necessidade de deixar claro a descrição da variável da fórmula que se 
Coeficiente de Aproveitamento Básico Cedente – é a parcela cerceada do Coeficiente de Aproveitamento 
Necessidade de atualizar o Glossário em virtude das alterações propostas.
Coeficiente de Aproveitamento Máximo da Bacia – é o Coeficiente de Aproveitamento Máximo de uma bacia 
Necessidade de atualizar o Glossário em virtude das alterações propostas.
Coeficiente de Aproveitamento Máximo do Lote – é o Coeficiente de Aproveitamento teórico de um lote como 
se o mesmo estivesse inserido numa região de plena infraestrutura, é limitado apenas pelas prescrições 
Necessidade de atualizar o Glossário em virtude das alterações propostas.
Consulta prévia – Análise técnica preliminar do projeto arquitetônico, executada, mediante solicitação do 
interessado, pelo órgão municipal de licenciamento e controle, expedida em fase anterior à aprovação do 
Necessidade de atualizar o Glossário em virtude das alterações propostas.



Incluir no mapa Nº 24 do Anexo Nº III a representação dos lotes lindeiros e dos lotes contíguos aos Eixos 
Estruturantes, de acordo com o Quadro 3 do Anexo Nº II, ao longo das zonas de proteção ambiental                   
das ZPAs, priorizando o uso e ocupação do solo ao longo dos eixos que dispõem de maior infraestrutura de 
transportes.


INSERÇÃO DE INCISO NO § 1º DO ART. 217:

IV – No financiamento dos estudos e projetos necessários para a elaboração do plano de operação urbana 
As Operações Urbanas Consorciadas necessitam de recursos na fase inicial antes da captação dos recursos no 
Mercado Financeiro.
O Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 prevê a elaboração de um plano de 
operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:
I – definição da área a ser atingida;
II – programa básico de ocupação da área;
III – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
IV – finalidades da operação;
V – estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da 
utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2o do art. 32 desta Lei;     
Potencial Construtivo Básico Cedente – é a parte do Potencial Construtivo Básico de um imóvel que teve 
Sem observação
Potencial Construtivo Máximo do Lote – é o Potencial Construtivo teórico levando-se em conta apenas as 
Sem observação
Potencial Construtivo Receptor (PCR) – é o Potencial Construtivo Básico transferido para outro imóvel em 
virtude da utilização do instrumento urbanístico de Transferência de Potencial Construtivo que, somado ao 
Sem observação
SUPRIMIR TODO O § 3º
§ 3º Nos processos de licenciamento de empreendimentos previstos para as áreas de que trata o caput deste 
artigo, deverá ser apresentado relatório de impacto paisagístico por parte do empreendedor, com base em 
O texto do § 3º gera uma enorme insegurança jurídica relativa ao relatório de impacto paisagístico e ao termo de 
referência ainda a ser definido pelo órgão licenciador. As limitações de gabarito impostas pelas leis específicas 
das áreas especiais já contemplam estas análises. Além disso, o segmento de empresários propõe que as revisões 
das atuais legislações específicas para as AEITPs regulamentadas se deem em até dois anos. Neste interim, a 
SEMURB, em nossa análise, deveria desenvolver relatórios de impacto paisagístico para cada uma das zonas, 
Tipo de Adensamento / Bairros / K 1º e 2º anos / K a partir do 3º ano

Adensamento prioritário / Alecrim, Areia Preta, Barro Vermelho, Cidade Alta, Dix-Sept Rosado, Lagoa Nova, 
Lagoa Seca, Nordeste, Nova Descoberta, Petrópolis, Praia do Meio, Quintas, Tirol, Ribeira, Rocas, Santos Reis e 
Redinha. / 5,00% / 6,00%.

Adensamento / Candelária, Capim Macio, Cidade da Esperança, Nazaré, Igapó, Neópolis, Pajuçara, Pitimbu, 
Ponta Negra e Potengi. / 7,00% / 7,50%



Considerando a grave crise econômica em que o país passa, agravado ainda mais pela pandemia de COVID-19, a 
transição de valores do k permite uma transição menos onerosa para o desenvolvimento de novos projetos, nos 
próximos dois anos.
A transição dos valores do k também é importante para evitar uma corrida de aprovações de projetos que não 
serão construídos.
A manutenção de valores de outorga onerosa, dentro de parâmetros razoáveis ao praticado historicamente, 
permitirá, em última análise, o aumento de arrecadação de IPTU que é maior que arrecadação da outorga 
onerosa.
É importante observar que numa região metropolitana, existe uma certa competição entre municípios pelo 
crescimento. A história de Nova Parnamirim, caso a outorga onerosa aumente muito, poderia resultar em Nova 
Macaíba, Nova São Gonçalo, Nova Extremoz e Nova Ceará Mirim.
A presente proposta quando chegar ao valor percentual superior significará um incremento médio de 62% em 
VI – Necessários à preservação do patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural.
As alterações no incisos VI do § 1o tem como objetivo adequar a Minuta de Revisão do Plano Diretor de Natal ao 
Art. 35 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que casos de imóveis com interesse preservação 
VI – No financiamento dos estudos e projetos necessários para a elaboração de Consórcios Imobiliários.
Ampliar a possibilidade de usos do FURB para estudos e projetos necessários para a elaboração de Projetos de 
VII – Situados em Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico;
A proposição de inclusão de um novo incisos no § 1o tem como objetivo adequar a Minuta de Revisão do Plano 
Diretor de Natal ao Art. 35 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 que casos de imóveis com interesse 
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