
Propostas
Enviado por ongs
Art. 110 Ficam estabelecidos os Eixos Estruturantes do município de Natal, a seguir: Av. Alexandrino de 
Alencar, Av. Ayrton Senna, Av. Bahia, Av. Cel Estevam (Av. 9), Av. da Integração, Av. das Fronteiras, Av. 
Deodoro, Av. Duque de Caxias, Av. Florianopolis, Av. Guadalupe, Av. Hermes da Fonseca, Av. Interventor 
Mário Câmara (Av. 6), Av. Itapetinga, Av. Jaguarari, Av. Jerônimo Câmara, Av. João Medeiros, Av. Maranguape, 
Av. Moema Tinôco, Av. Mor Gouveia, Av. Nevaldo Rocha, Av. Paulistana, Av. Prudente de Morais / Av. Omar 
O'Grady, Av. Rio Branco, Av. Rio Doce, Av. Rio Grande do Norte, Av. Rio Grande do Sul, Av. Roberto Freire, Av. 
Salgado Filho, Av. Senhor do Bonfim, Av. Tocantínea, Av. Tomaz Landim, Av. Xavantes, BR-101, Rota do Sol 
(Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz), Rua Agrestina, Rua Eng. João Hélio, Rua Mira Mangue, Rua 
Conselheiro Tristão e Rua Monte Rei.
Proposta de redação alternativa, com texto escrito ao invés de mapas e tabelas de prescrições, considerando os    
§ 1º A integração dos espaços livres e áreas verdes e sua constituição como Sistema compete aos órgãos 
municipais de planejamento e gestão urbana e do meio ambiente, mediante consulta pública.  considerando a 
legislação urbanística e ambiental vigente 
(com exclusão dos Mapas 20, 21, 22 e 23 do Plano Diretor). 

Apesar do valoroso esforço da SEMURB, inserir Mapas preliminares em lei complementar pode gerar insegurança 
jurídica na regulamentação de ZPAs porque o Plano Diretor é legislação hierarquicamente superior. Isso atropela 
o debate público do Concidade onde há questionamentos aos mapas da cidade sob a égide da gestão 
participativa, dá poder de lei a estudos técnicos cuja profundidade não foi debatida e cujos critérios técnicos 
utilizados não se mostram adequados e coerentes no entendimento deste propositor. Os mapas não 
Art. 122. As Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs – definidas no Macrozoneamento de que trata esta Lei 
poderão conter Unidades de Conservação Ambiental, devendo seu zoneamento seguir as diretrizes contidas 
neste Plano Diretor e suas lei específicas. 
Parág. Único. As Unidades de Conservação Municipais deverão divulgar com total transparência toda e 
qualquer receita e despesa, inclusive as decorrentes da manutenção de recursos humanos próprios, cedidos 
ou terceirizados, até dia 1º de março do ano-exercício seguinte, em prestação de contas anual a ser                 
futuramente as propostas de concessões públicas.

Art. 137 § ÚNICO - Os modos de transportes não motorizados são prioritários sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público coletivo são prioritários sobre o transporte individual motorizado; 

                      
esta prioridade dentro do PDN para evitar que seja esquecido nas políticas públicas, geralmente voltadas a 
automóveis individuais.

Art. 138 – Plano Municipal de Mobilidade Urbana 
INSERIR Novo INCISO – a limitação da velocidade máxima das vias urbanas a 50km/h.

Recomendação da OMS num país onde mais gente morre vítima de acidente de trânsito do que por armas de 
fogo e onde 50% dos leitos do SUS são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Uma verdadeira pandemia.

        
INSERIR Novo INCISO - a proibição de ampliação de faixas de rolagens em eixos estruturantes ainda 
desprovidos de acessibilidade ao pedestre e ciclovias/ciclofaixas.

                
prioridade não for atendida.



Art. 14  (...)
§ 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 50% 
(cinquenta por cento) no coeficiente de aproveitamento de sua bacia, conforme Mapas 2 e 2A do Anexo III e 
Quadros 1.3 e 1.4 do Anexo II, desde que não ultrapasse a 5,0 (cinco vírgula zero).
§ 7o O mesmo critério do §6o se aplica aos lotes contíguos  da quadra contígua aos lotes lindeiros, com um 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no coeficiente de aproveitamento de sua bacia, desde que não 
ultrapasse a 5,0 (cinco vírgula zero).                    
do pacto social construído nas Audiências Públicas e Conselhos de “250m do eixo da via e das estações 
ferroviárias”. Qual o interesse público em retirar as pessoas do eixo e de próximo das estações? Nenhum.

Art. 14
 § Novo – É requisito para obter os beneficios dos incrementos previstos nos parágrafos 6o e 7o a existência 
de bicicletário que atenda pelo menos 15% (quinze por cento) das unidades dos empreendimentos.

Garantir que se cumpram os objetivos do adensamento nos eixso estruturantes que é melhroar a mobilidade 
ART. 146. INCISO NOVO. Estimular projetos de integração do sistema de drenagem pluvial à 
urbanização/canalização de margens de corpos hídricos, inclusive reservatórios de detenção, quando as 
funções ambientais listadas no Art. 2º do Código Florestal estiverem profundamente prejudicadas desde data                      
Japão, África e Passo da Pátria possam receber infraestrutura em seus corpos dágua historicamente degradados? 
A idéia é aplicar somente aos consolidados até 2007 para não estimular novas degradações.

Art. 147 – Concessionária de Água
Parag. Novo. A concessionaria de abastecimento de água deverá apresentar em até 180 dias da publicação 
deste Plano Diretor Municipal um plano de metas anuais para reduzir em 80% o desperdício de água no 
É inadmissível que uma capital que está cogitando buscar água na bacia do rio Maxaranguape, a mais de 30km, 
desperdice 54,78% da água tratada no processo de distribuição. Precisamos estabelecer metas. 

Art. 16 Parágrafo único NOVO. Ficam definidos novos limites territoriais das poligonais da ZPA 8 e da ZPA 7, 
A proposta reconhece urbanização consolidada e exclui partes das subzona de uso restrito, e reconhece a 
importância do rio Potengi e das nascentes pelo seu interesse ambiental.
O rio Potengi não está em nenhuma zona de Natal, não existe pro PDN.
Ver imagem em anexo:

Art. 17. II – b) Mata Atlântica remanescente da ocupação urbana prevista nos arts. 30 e 31 da Lei 11.428/2007 
(Lei da Mata Atlântica), com ocorrência de serviços ecossistêmicos de provisão, regulação, cultural ou de 
suporte, especialmente aqueles relacionados à captura de carbono, manutenção do ciclo hídrico e proteção 
O texto está muito vago, a ponto de excluir completamente a subzona de uso restrito. Por exemplo: onde houver 
um coqueiro frutificando, há serviços ecossistêmicos de provisão e onde houver um jarrinho de cacto na varanda 
há captura de carbono. Toda área permeável das ZPAs será de Conservação por manter o ciclo hídrico?! Enfim, 
tratase de um critério tão amplo que abrangeria a totalidade das ZPAs e traria uma imensa insegurança jurídica. 
Por sua vez, a Lei da Mata Atlântica protege vegetação secundária (degradada) em estágios médios e avançados               
ocorrência de alagamento recorrente.

Medidas para evitar alagamentos e reduzir o custo de intervenções nas obras de drenagem.

Art. 20 .INSERIR inciso 'VIII- Áreas Especiais Portuárias - AEP'
'                  
possui legislação específica.



Art. 218 – FUNAM
NOVO ITEM IV no § 2º – Para cumprir as metas de arborização estabelecidas por este Plano Diretor.

                  
preciso investir na mesma.

 
§ 3o A Secretaria Municipal de Urbanismo elaborará, no prazo de até 12 meses, estudo paisagístico para cada 
uma das AEITPs, que servirá de sugestão para a regulamentação das referidas Àreas.

A proposta é que os estudos passem a ser feitos pela Prefeitura para dar unidade ao planejamento urbano e 
Art. 52. Os recuos mínimos seguem o disposto no Quadro 2 do Anexo II.

(excluindo limitação de recuos a 7m)
O recuo é a prescrição urbanística mais importante para a manutenção da ventilação urbana e do microlima    
Nas calçadas onde houver uma faixa remanescente igual ou superior a 8 (oito) metros livre de rampas de 
acesso de veículos será exigido do proprietário o plantio e/ou manutenção de pelo menos uma árvore que 
respeite as orientações do Manual de Arborização de Natal vigente na Prefeitura de Natal. 

Precisamos de aprimorar a arborização urbana e como é interesse de todos essa medida poderia descentralizar 
um pouco a responsabilidade do municipio e prover resultados mais eficientes a medio prazo porque as próprias 
Art. NOVO - Os questionamentos de estudos, mapas técnicos e levantamentos de campo realizados pela 
Prefeitura, inclusive aqueles publicados neste Plano Diretor, deverão ser fundamentados por estudos com a 
respectiva anotação de responsabilidade técnica de profissional habilitado contratado pelo proprietário da 
área questionada e, persistindo a divergência, o CONPLAM atuará como órgão arbitral institucional nos 
 Criar uma instância técnica extrajudicial para dirimir conflitos e evitar judicialização, o que atrasa a resolução de 
conflitos e sobrecarrega a justiça e a procuradoria do município. A SEMURB construiu histórico da produção de 
mapas polêmicos que, por vezes, não consideram a legislação vigente. O CONPLAM possui legitimidade 
‘deliberativa e consultiva’, capacidade técnica e representatividade social para arbitrar o conflito, defendendo o                 
máximo de 24(vinte e quatro) meses, para recebimento de denúncias de infrações urbanísticas e de trânsito 
comprovadas por imagens com objetivo de instruir processos administrativos de fiscalização.

Observação: Não havia opção de CAp. VI.

Também é responsabilidade da coletividade defender e preservar o meio ambiente urbano. Há infrações de 
trânsito, urbanísticas e ambientais (e até eleitorais) que já estão sendo denunciadas por aplicativos com provas 
por imagens. É coisa simples, o IMD pode fazer aprimorando o FalaNatal, app da ouvidoria da Prefeitura feito por 
eles.
Art. NOVO (após o 148 – Sistema de saneamento básico) Nas áreas ainda desprovidas de rede pública, 
somente será admitida a efetiva implantação de Plano Individual de Esgotamento e Drenagem se o mesmo 
estiver apto à interligação imediata à rede pública vindoura e atender às normas técnicas aplicáveis e o 
A proposta visa reconhecer padrões de qualidade para que os proprietários possam construir seu próprio 
tratamento de esgoto enquanto a rede pública não chega. Após a chegada, terão que se interligar à rede para não 
prejudicar financeiramente a receita da concessionária. Estabelece um importante critério de controle ambiental 
Art. NOVO após 123
Respeitados os planos de manejo das unidades de conservação, a faixa externa de até 8 metros das áreas 
protegidas poderão ser ocupadas exclusivamente por parques lineares ou vias-parque, projetados com 
arborização nativa, com ciclovias e/ou pistas de caminhada em pavimentos drenantes e com acessibilidade da 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
Nas áreas protegidas, uma faixa de 30 a 80 metros é prejudicada pelo efeito de borda. Assim, para proteger a 
faixa mais externa de 8metros, sugere-se um uso sustentável com pistas de caminhada e ciclovias arborizadas. A 
idéia de concessão foi copiada de iniciativa de sucesso realizada em São Paulo, que poderemos aprimorar com 



       
O não cumprimento das metas de redução de desperdício de água acarreta pena de multas anuais de 5% do 
faturamento anual das concessionárias no âmbito do município, destinados ao FMSB, aplicáveis à não 
elaboração do plano ou o descumprimento de suas metas. 	

Tem que haver uma multa se eles não cumprirem. Desperdiçar 54% é muito absurdo.
Água é vida!

Art. NOVO após o 23 - Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico:
NOVO 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 Federal Nº 5.300/2004 
O trecho da Área Especial de Interesse Turístico e Paisagístico 3 (AEITP-3) fortemente antropizado e de 
urbanização consolidada, com densidades demográficas média e alta superior a 50 (cinquenta) habitantes por 
hectare, não deve estar incluído na ZPA10, conforme descrição urbanística realizada pelo IBAM e enquadramento 
“Classe C” no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Ver justificativa mais completa em                 
atualização do código de obras do município.

É preciso rediscutir urgentemente o código de obras. Não se faz gestão sem prazos e metas.

Art. NOVO. (ATOS E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS) Fica limitado a 15m (quinze metros) o gabarito máximo para 
Tentativa de proteger o patrimônio paisagístico enquanto não se regulamentam as ZPAs e AIETPs.

Art. NOVO. (OPÇÃO A) Como forma de estimular sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução do consumo de água - e da consequente demanda por tratamento de 
esgoto - será atribuído bônus não oneroso de potencial construtivo na forma de coeficiente de 
aproveitamento acima do básico, limitado ao gabarito máximo, com acréscimo de 0,1 (um décimo) para cada 
10% na redução da utilização
projetada do recurso natural, considerando laudo emitido por engenheiro civil habilitado, respeitados
O Estatuto da Cidade possui entre suas diretrizes o: “Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas 
edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a 
redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais” (Art. 2, XVII do Estatuto da Cidade). Se o 
Art. NOVO. (OPÇÃO B) Como forma de estimular sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução do consumo de água - e da consequente demanda por tratamento de 
esgoto – serão não computáveis para fins de coeficiente de aproveitamente a mesma porcentagem de                
hídrica – reuso, aproveitamento de água da chuva, descargas econômicas, etc. 

Colocar como proposta alternativa a proposta anterior na hora da votação.

               
coeficiente de aproveitamento e ocupação mínima. 

Estimular o uso em escala de construções com superadobe/hiperadobe, tornando a cidade mais sustentável e 
socialmente justa, tornando a economia e ecoeficiência sustentável das paredes auto-estruturadas do 
Restaurante Camarões de Ponta Negra mais viável e popular na construção civil natalense. Hoje seu uso em larga 
escala é inviável porque a parede de 45cm de largura ocupa grande parte da área do imóvel. Ver justificativa mais                  
anos. 

                  
dando maior usabilidade no período diurno, o que certamente vai estimular o comércio, a ciclomobilidade e a 
caminhabilidade das vias, pois as árvores poderão crescer mais vistosas e prover mais sombras e temperaturas 
menores - além de reduzir alagamentos por chuvas fortes e controlar poluição do ar.



              
no Art. 180 e/ou de direito adicional de construir proporcional à redução de demanda de infraestrutura de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, energia elétrica e sistema viário.

 O Estatuto da Cidade possui entre suas diretrizes o: “Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas 
edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a 
redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais” (Art. 2, XVII do Estatuto da Cidade). Abre-se 
possibilidade de criar IPTU Verde ou bônus construtivo por sustentabilidade. Se o fator limitante de uma 
construção é a infraestrutura urbana, porque não estimular edificações que prestam serviços de infraestrutura 
Art. NOVO. O passeio público e as medidas de eliminação de barreiras urbanísticas, tal como definida no Art. 
2º da Lei 10.098/2000, são consideradas de utilidade pública e interesse público para a promoção da 
acessibilidade universal das pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, devendo o 
poder público contemplar a construção de calçadas acessíveis nos novos projetos de urbanização e 
 A cidade deve ser projetada para pessoas e não para carros. Se a Prefeitura gasta milhões de reais na 
pavimentação de uma rua, porque não pode gastar poucos milhares para garantir a acessibilidade de calçadas? A 
proposta é reconhecer o interesse público dessa infraestrutura e vincular os novos projetos de pavimentação a 
Art. NOVO. Respeitados os limites de infraestrutura, serão excepcionalmente admitidas operações de 
transferência de potencial construtivo dentro de uma mesma ZPA exclusivamente para viabilizar preservação 
de áreas de interesse ambiental superiores a 10.000m2, implantação de bosques públicos ou privados com 
área superior a 10.000m2, centros de triagem de animais silvestres, jardim botânico, ciclovias ou ciclofaixas 
Autorizar para viabilizar usos nobres de excepcional interesse ambiental que se possa ‘afastar’ o direito de 
construir para os terrenos vizinhos, preservando sempre as subzonas de maior interesse ambiental.
Art. NOVO. Todas as audiências abertas ao público e reuniões dos Conselhos deverão ser transmitidas e 
O Plano Diretor mostrou que a participação digital amplia a massa crítica e produz debates públicos de melhor 
qualidade. É preciso aproveitar esse legado da pandemia, inclusive em prol da transparência da gestão.

Art.NOVO A SEMURB fiscalizará a cada 3 (três) meses, de forma supletiva ao órgão licenciador, eventuais 
operações de recarga artificial do aquífero subterrâneo no município de Natal visando garantir a proteção do 
manancial subterrâneo utilizado no abastecimento hídrico de Natal, nos termos das Resoluções 153/2013 do 
Righetto & Dias (2016) apontaram risco de sobrecarga da bacia do Pitimbu quando as fossas forem desligadas. É 
muito provável que a melhor solução técnica recarga artificial do aquífero através dos efluentes domésticos 
tratados na ETE Guarapes. Considerando o risco de contaminação do aquífero e o consequente 
comprometimento da segurança hídrica do município, sugere-se que o município de Natal também atue 
supletivamente na fiscalização da operação de recarga artificial para garantir o atendimento das resoluções do 
CNRH e CONAMA. 
Art.NOVO Após a interligação à rede pública de esgotamento sanitário vindouro, os proprietários de fossas 
sépticas pré-existentes deverão comprovar à SEMURB/NATAL o esgotamento completo das fossas desativadas 
Há evidências científicas (Varnier, 2007)  comprobatórias que, mesmo após sua desativação, a carga orgânica das 
fossas negras ainda pode contaminar as águas subterrâneas por muito tempo com nitrato. Para mitigar esse 
impacto ambiental, propõe-se obrigar que os proprietários realizem esgotamento das fossas com caminhões 
tanque para cessar o processo de contaminação do aquífero e acelerar a recuperação natural de sua qualidade. 
Varnier, Claudia Luciana. Avaliação da contaminação de uma fossa negra desativada na zona não saturada do               
unidades consumidoras e extraídos em poços de captação públicos e privados para auxiliar a gestão municipal 
dos recursos hídricos. 

                 
do jiqui.

Artigo Novo - O gabarito das edificações situadas na AEITP2 fica alterado para a cota máxima de 90 metros a 
partir da cota do Terreno natural, esse limite seria atingido se os hotéis atualmente instalados modificassem 
seus projetos para construções menos horizontais e mais verticais, aplicassem os conceitos de Fachada Ativa e 



A proposta é preservar a paisagem a altura do solo, por onde andam os moradores e turistas. Assim, os hotéis 
horizontais poderiam ser verticalizados para viabilizar mais áres de fruição pública e preservação paisagística - 
Artigo NOVO na seção IX do Titulo II. Será admitida como forma de compensação ambiental, respeitada a 
devida equivalência em custos, inclusive fora dos limites do município de Natal, a recomposição de mata 
nativa localizada nas bacias hidrográficas que contribuem direta ou indiretamente para o abastecimento            

É mais barato. Evita vazios urbanos. Possui maior interesse ambiental ao preservar nascentes que ‘produzem’ 
água e matas com maior conectividade natural que ‘produzem’ biodiversidade.

                 
de Natal implemente um Plano de Utilização de Energias Renováveis para os prédios públicos da 
administração direta e indireta.

Os prédios públicos devem dar exemplo de eficiência energética e de energia limpa.

Artigo NOVO: Após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei, caso não sejam 
cumpridas as determinações judiciais para o pleno usufruto da propriedade na ZPA1 ou a regulamentação das 
ZPAs 6,7,8,9 ou 10, onde a Prefeitura de Natal é responsável pela restrição do direito de propriedade, ficarão 
proibidas as cobranças de quaisquer impostos – inclusive IPTU e ITIV – incidentes sobre os imóveis sob 
O cidadão natalense não pode continuar pagando imposto e não ter o seus direitos de propriedade 
desrespeitados pela prefeitura. São décadas esperando esgotamento sanitário previsto na Lei 4.664/95 e/ou a 
regulamentações das ZPAs de 6 a 10, sendo cobrados irregularmente um imposto sobre propriedade sem o 
devido fato gerador que é o usufruto do direito de propriedade. A prefeitura já vem perdendo ações judiciais por 
Artigo NOVO: Nas ZPAs objeto de restrições de uso decorrentes de não regulamentação ou decisões judiciais, 
os imóveis temporariamente privados da livre fruição do direito econômico de propriedade poderão 
excepcionalmente obter renovação de licenças ambientais e alvarás de construção, sem quaisquer ônus ao 
requerente, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:
a) tenham sido aprovados pela Prefeitura de Natal previamente à restrição de uso; e
Decisão judicial  contida no processo 0014114-02.2006.8.20.0001/15 da 3ª Vara de Fazenda Pública do TJRN 
permitiu “autorização para conclusão de obra unifamiliar, com solução individual de esgotamento sanitário (fossa 
séptica)” em face da existência de aprovação prévia do projeto antes mesmo das restrições de uso. 
A Portaria 27/2021-GS/SEMURB reconheceu o direito de renovação de licença de operação e alvarás de 
funcionamento para empresas anteriores a 2006, mas não para edificações não comerciais.
Artigo NOVO: O plano de arborização deverá ser realizado em até 18 (dezoito meses)

Sem observação
               

natural, garantindo algumas características originais de determinado ecossistema, sendo possível à utilização 
humana sob regime de manejo sustentável. 

                  
regulamentação das ZPAs, pois muda completamente a interpretação das Subzonas de Conservação. O conceito 
da legislação ambiental não se aplica a legislação urbanística já consolidada de Natal. Propõe-se retornar ao 
conceito do plano diretor vigente, inclusive para evitar conflitos.

É requisito para obter os benefícios dos incrementos previstos nos parágrafos 6o e 7o do art. 14 a existência 
de bicicletário que atenda pelo menos 15% (quinze por cento) das unidades dos empreendimentos.
O estímulo ao adensamento nos eixos foi criado para estimular o transporte não motorizado. O plano cicloviário 
já contempla os principais eixos de mobilidade com ciclovias e ciclofaixas compartilhadas, é preciso dar maior 
excluir o “INCISO IV ZPA” do Artigo 23 das AEITP



                   
As ZPAs já tem regulamentação própria.

                    
Município estabelece prescrições urbanísticas no sentido de orientar e minimizar as alterações no meio 
ambiente em consonância com o princípio do uso desenvolvimento urbano sustentável.

“Uso sustentável” é conceito presente na legislação de unidades de conservação, utilizado em conotação 
incompatível com as áreas de uso restrito.  
 
Na Lei de Unidades de Conservação (Lei Federal 9.985/2000), uso sustentável é definido no Art. 2º como “XI - uso 
sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e 
dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente 
justa e economicamente viável” e segundo o Art. 7º § 2o “O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.” 
 
O Plano Diretor vigente define conservação ambiental da seguinte forma ““XVII - conservação ambiental - 
compreende a proteção, a manutenção, a restauração e a recuperação do ambiente natural, garantindo algumas 
características originais de determinado ecossistema, sendo possível à utilização humana sob regime de manejo 
sustentável. “ 
 
A alteração se mostra mais cabível para a área urbana em processo de ocupação, conceito legal de Uso Restrito, 
Incisco Novo. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas.

             
recentemente regulamentado na Lei de Liberdade Econômica.

Incluir o termo "preliminar" nos mapas 20, 21, 22 e 23 do Anexo III para evitar insegurança jurídica de 
eventuais métodos cuja resolução espacial não possibilidade a interpretação de casos específicos na 
Possibilitar o ganho de informação incluída nos mapas realizados pela SEMURB, mas sem os prejuízos 
decorrentes de sua utilização em casos específicos para licenciamento ambiental. Ele pode ser uma referência 
para exigir estudos ambientais, mas sua resolução não considera, por ex, o histórico de uma área - fato 
INSERIR Parag. 2º. No Art. 16: 
Acrescer à Subzona de Uso Restrito (SZ-2) da ZPA-1 os lotes contidos na faixa marginal de 100 metros ao sul da 
Av. da Integração e os lotes do lado sudeste da Av. Omar O´Grady, entre Av. dos Xavantes e Av. Antoine de 
Tratam-se de áreas consideradas pela UFRN/FUNPEC como incompatíveis com as prescrições atuais, tratando-se 
de áreas “em processo de ocupação” contendo construções conhecidas como o Condomínio Residencial 
Integração (na Av. Integração) e o SEST/SENAT (Av. Omar O’Grady), entre outras, mas que devem estar inseridas 
NOVA – priorizar no sistema viário o transporte coletivo e modos não motorizados
Reconhecer a mobilidade urbana sustentável como uma diretriz do Plano Diretor.               
fósseis por veículos elétricos até 2030, sendo vedada a circulação de ônibus movidos a combustíveis fósseis 
nos eixos estruturantes a partir de 31 de dezembro de 2025. 

                   
principalmente para os pedestres e ciclistas. Proposta alinhada com a diretriz de se adequar às mudanças 
climáticas.

               
que adotem novas tecnologias, inclusive por aplicativos, e/ou veículos com menor capacidade para substituir 
as linhas deficitárias. 

                 
usuários que pagam uma tarifa mais cara. Hoje, a utilização de aplicativos e/ou veículos de menor capacidade 
pode trazer viabilidade financeira pra essas linhas com menor demanda, beneficiando a todos.



NOVO ITEM DO   § 1: V- área denominada AEITP – 6, compreendida/contida por um cone cênico-paisagístico 
formado a partir de um ponto de observação a um metro e sessenta numa área pública de cota mais alta na 
Colina Alto da Torre, tendo seus limites laterais os alinhamentos, de um lado, a ponte de Igapó e do oposto a 
A Colina Alto da Torre possui um dos complexos cênico paisagístico mais belos de Natal e do RN, com alto 
potencial para lazer e turismo contemplativo. A cidade e a população em geral não pode perder esse patrimônio 
público. Se você não conhece esta paisagem, deveria conhecer. É na Rua Ilha das Flores, que na proposta para 
ZPA 8 de 2017 seria um projeto de renomear e fazer uma grande avenida ali, para que todas as pessoas 
Novo. Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização, na proporção dos 
Conforme Estatuto da Cidade, essa diretriz propõe justiça na implementação de políticas afirmativas de interesse 
Parág. Segundo NOVO. As precipitações atípicas serão definidas a partir do tempo de recorrência 10 anos 
estimado a partir da normal climatológica dos últimos 30 anos no município de Natal, cujo valor atualizado 
Não podemos deixar esse conceito ‘atípico’ em aberto, para não variar de um analista para outro. A proposta 
protege o interesse público, mesmo em cenário de mudanças climáticas – onde a normal climatológica será altera 
Parágrafo NOVO - Edificações com área construída superior a 400m2 cujo acesso esteja até 250 metros de um 
eixo estruturante deverão possuir bicicletário com capacidade não inferior às bicicletas de 15% dos seus                   
sustentável, saúde pública e redução de poluição.

Vegetação de porte arbóreo – Vegetação composta por espécime ou espécimes vegetais lenhosos, com 
diâmetro do caule à altura do peito – DAP superior a dez centímetros e altura superior a cinco metros. Em 
caso de caules ramificados, será considerado árvore o vegetal lenhoso cuja altura seja superior a cinco metros 
e a soma das áreas mensuradas à altura do peito seja superior à área de uma circunferência de dez 
O Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE e o clássico livro “Terminologia Florestal – Glossário de Termos 
e Expressões florestais” estabelecem pelo menos 5 metros pra definir uma árvre.
Estudo da UFRN considerou 15 centímetros de DAP. O manual de arborização de Natal considerou 20 a 30 
centímetros pelo menos. A resolução CONAMA 417/2009 considerou 5 centímetros para árvores ramificadas, que 
possuem caules mais finos.
A proposta é considerar 10 centímetros de DAP e 5 metros de altura, com uma solução técnica para mensurar as 
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