
Rótulos de Linha
Enviado por trabalhadores
§ 1° O Poder Público deverá estabelecer regulamentação para a Área Especial de Interesse Turístico e 
Paisagístico, respeitados os limites estabelecidos no Mapa 7 do Anexo III desta Lei, no prazo máximo de até 4 
Alteração na redação de forma inserir a determinação do prazo para cumprimento do que é proposto.
§ 1º A gestão e a aplicação dos recursos do FUNAM serão definidas e aprovadas pelo titular do órgão de 
planejamento urbano e meio ambiente, desde que previamente submetidos à apreciação e aprovação do 
CONPLAM, que também acompanhará e fiscalizará a aplicação destes recursos, devendo a SEMURB 
Sem observação
§ 1º A Orla Marítima é a faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção 
marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface entre a terra e o mar, definida a partir dos critérios 
estabelecidos pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – Lei Federal nº 7.661, de 16 de março de 1988, 
Alteração da redação de forma a deixá-la mais apurada, uma vez que a Via Costeira não é bairro. 
§ 1º Caberá à legislação específica definir outras atribuições, competências, composição de demais normas de 
funcionamento do Conplam, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei. 
Adequação e amarração com o conteúdo do Regimento Interno e demais legislações correlatas 

A inserção dos Plano Setoriais é oportuna na medida em que apresentam escala e complexidade semelhantes às 
OUCs 

Consideramos que o novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa a 
qual o CONPLAM se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções 
do órgão. Também propõe-se acrescentar atribuições que sinalizem para a articulação entre os conselhos 
referidos no art. 192, conforme indicado nos incisos V e VI (novos).  Os licenciamentos urbanísticos dos Planos e 
projetos apreciados pelo Conhabins e pelo Conselho da Cultura são também objeto de apreciação do Conplam, 
tendo em vista os seus vínculos com o órgão licenciador.   
§ 1º Poderão ser objeto de transferência de potencial construtivo básico os imóveis situados em:   
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
§ 2º As áreas passíveis de Operação Urbana estão definidas no Mapa 5 do Anexo III, podendo abranger as 
áreas dos bairros da Zona Adensável adjacentes aos Eixos Estruturantes, tão logo estes últimos sejam 
Quanto a inserção dos Eixos Estruturantes, considerar a justificativa posta no § 4º do Art. 11. Quanto a retirada 
das outras Áreas Especiais demarcadas no §, compreende-se que as mesmas devem ser tratadas em suas leis 
específicas de regulamentação (como já feito com algumas ZPAs, algumas inclusive com sua tramitação dentro 
dos Conselhos em andamento; com as ZET já regulamentadas e a própria ZET-4 da Redinha, a qual já possui uma 
minuta construída com base nos estudos feitos pela Secretaria competente; e as AEIS, conforme já feito com 
algumas, como a AEIS de Mãe Luiza e Nova Descoberta). Adicionado a isso, nota-se que o Parágrafo único do Art. 
§ 2º Fica limitado a 7,5m (sete metros e meio) o gabarito máximo para as áreas constantes no inciso II deste 
Consideramos que, em função do processo de regulamentação desta AEITP ainda estar em andamento, é 
necessário que o gabarito se mantenha e que sejam incorporados ao trâmite, estudos técnicos que viabilizem a 
§ 2º Não se aplica ao disposto neste artigo aos terrenos ou glebas situadas em subzonas das ZPA onde é 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 



§ 2º o CONPLAM possui natureza funcional no controle social do planejamento urbano e ambiental do 
município, bem como na alocação de recursos públicos, atuando de maneira deliberativa ou consultiva 
Adequação e amarração com o conteúdo do Regimento Interno e demais legislações correlatas 

A inserção dos Plano Setoriais é oportuna na medida em que apresentam escala e complexidade semelhantes às 
OUCs 

Consideramos que o novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa a 
qual o CONPLAM se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções 
do órgão. Também propõe-se acrescentar atribuições que sinalizem para a articulação entre os conselhos 
referidos no art. 192, conforme indicado nos incisos V e VI (novos).  Os licenciamentos urbanísticos dos Planos e 
projetos apreciados pelo Conhabins e pelo Conselho da Cultura são também objeto de apreciação do Conplam, 
tendo em vista os seus vínculos com o órgão licenciador.   
§ 2º O gabarito máximo permitido para toda a cidade será 65m (sessenta e cinco metros), exceto para a Zona 
Adensável, onde poderá ser admitido até 90m (noventa metros), salvaguardadas as áreas de aproximação de 
Sem observação
§ 2º O Poder Público deverá regulamentar a Área Especial de Patrimônio Cultural – AEPC, no prazo máximo de 
até 2 (dois) anos a contar da data da publicação desta Lei, revogando-se as prescrições urbanísticas em 
Alteração na redação de forma inserir a determinação do prazo para cumprimento do que é proposto.
§ 2º O proprietário que transferir seu imóvel à Prefeitura para a realização de consórcio imobiliário receberá, 
como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas com valor correspondente ao 
Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
§ 2º Para fins da regularização fundiária de interesse social, poderão ser dispensadas as exigências relativas ao 
percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim 
Consideramos que é preciso demarcar que se trata de Regularização Fundiária para Interesse Social pois não se 
flexibiliza parâmetros para populações que podem arcar com sua regularização de acordo com regras gerais. Caso 
§ 3º A Área Costeira e Estuarina deverá ser ordenada por meio do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima 
Alteração da redação de forma a ajustar Zona – Área. 
§ 3º Fica estabelecido que, nas Subzonas de Preservação constantes nas ZPA, admite-se um limite de 0,1 para 
o Coeficiente Básico Cedente, excetuando os terrenos que se constituem como parte de Áreas de Preservação 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
§ 3º O gabarito máximo e demais prescrições urbanísticas das Áreas Especiais definidas no Art. 20, serão 
Sem observação
§ 3º O valor de referência a ser considerado para a realização do pagamento mencionado no parágrafo 
anterior será o valor venal do imóvel, utilizando como base de cálculo o IPTU, e deverá: 

I - refletir o valor de referência para pagamento de outorga onerosa, descontado o montante incorporado em 
função das obras realizadas na área onde se localiza o imóvel transferido para a realização do consórcio 
imobiliário; 



Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
§ 4º A Prefeitura deverá proceder ao aproveitamento adequado das unidades imobiliárias que lhe cabem, 
resultantes do consórcio imobiliário, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da sua 
Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
§ 4º A Transferência do Potencial Construtivo só pode ser recebida em lotes localizados na Zona Adensável do 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
§ 4º Os Coeficientes de Aproveitamento máximo são definidos pela intersecção entre a unidade territorial 
bairro e os sistemas de infraestrutura que lhe atendem e obedecem ao limite máximo estabelecido no Quadro 
Apesar da definição contemplar a intersecção entre elementos definidores das unidades territoriais: as Bacias de 
Esgotamento Sanitário – BES -, os bairros e os Eixos Estruturantes, o que observamos nos mapas 2 e 2a do anexo 
III e no disposto no Art.15, §6º ao §9º não é a intersecção destas unidades territoriais na definição dos 
coeficientes, e sim, a sua utilização dissociada, sem a mínima definição de prioridade. Por exemplo, na definição 
por bacia de esgotamento sanitário (mapa 2, anexo III), parte dos bairros de Petrópolis, Ribeira, Rocas e Cidade 
Alta deveria possuir o coeficiente de 2,5, no entanto, na definição por bairro, essas mesmas áreas possuem a 
viabilidade de coeficientes 4, 2, 4, e 5, respectivamente.  Em torno dos “eixos estruturantes”, os quais são 
definidos mesmo sem a existência de um Plano de Mobilidade, o coeficiente de lotes lindeiros aos eixos pode 
§ 5º A proposta de consórcio imobiliário não suspende os prazos estipulados para o cumprimento das 
obrigações estabelecidas pelos instrumentos de PEUC, nos termos desta lei, devendo o Poder Executivo 
Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
§ 5º A transferência de potencial construtivo também poderá ser autorizada pelo Poder Público Municipal 
como forma de indenização, mediante acordo com os proprietários que optem por transferir o domínio pleno 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
§ 6º O Poder Executivo poderá adotar programas que objetivem a aproximação entre proprietários 
notificados para o PEUC e agentes econômicos interessados em empreendimentos imobiliários ou da 
Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
§ 7º Caberá à Procuradoria Geral do Município a adoção das medidas necessárias à regularização das questões 



Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
§ 7º Nas audiências públicas e nos debates com a participação da população é livre o acesso e a manifestação 
de todo e qualquer cidadão, sendo suficiente a autodeclaração para que os segmentos da sociedade se 
O § 7º teve sua redação alterada de modo a garantir que lei facilite e incentive a participação social e não crie 
§ 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 
 A legitimação de Posse e Legitimação Fundiária qualificam áreas públicas para o mercado imobiliário, visto que 
não possuem mecanismos de manutenção das características socioeconômicas da população beneficiária em 
suas transmissões. Com isso o patrimônio público qualificado perde sua função na política habitacional. Enquanto 
§ novo: O descumprimento do limite máximo de que trata o caput deste artigo constituirá infração ambiental 
de natureza grave, sujeitando o infrator à penalidade de multa e à demolição da obra, além da determinação 
A taxa de impermeabilização máxima permitida deve ser de 70% (setenta por cento) em consonância ao Plano de 
Saneamento do Município de Natal, que também admite uma diminuição gradual e, portanto, pode permanecer 
§ novo: Para os casos de Regularização de Interesse Social, a instauração do processo não será condiocionada 
a criação de AEIS, mediante parecer conclusivo sobre a ausência de processos de valorização imobiliária da 
Consideramos que é imprescindível averiguar, através de estudos, que a área não necessita ser transformada em 
AEIS. Infelizmente, por melhor que tenha sido redigida a lei nº13.465/017, ela não contempla este tipo de 
§1º - Excetua-se do disposto do caput deste artigo o imóvel que constitua as seguintes características:   

I. Seja a única propriedade do titular e os terrenos com área inferior a 400m² (quatrocentos metros 
Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				              


II- Espaços de fruição pública de pedestres em lotes que tenham conexão entre duas ou mais vias ou que 
apresentem uma ocupação de pelo menos 50% da área total da quadra na qual está inserido, garantindo a 
livre circulação interna aos mesmo sem restrição de acesso; 


A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes              

I- Espaços de Extensão Pública correspondente a, no mínimo 10% da área do lote, caracterizados como áreas 
verdes, praças ou calçadões, de livre acesso ao público; 



Sem observação
§1º Para atingir o conjunto de vitalidade urbana, os edifícios precisam dispor de: 

I- Espaços de Extensão Pública correspondente a, no mínimo 10% da área do lote, caracterizados como áreas 
verdes, praças ou calçadões, de livre acesso ao público; 

II- Espaços de fruição pública de pedestres em lotes que tenham conexão entre duas ou mais vias ou que 
apresentem uma ocupação de pelo menos 50% da área total da quadra na qual está inserido, garantindo a 
livre circulação interna aos mesmo sem restrição de acesso; 
A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 



§1º Para atingir o conjunto de vitalidade urbana, os edifícios precisam dispor de: 

III- Térreo Ativo com área construída mínima de 75% destinada ao uso não-residencial e permeabilidade visual 
A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes                   
que:  

I.  Não se constitua a única propriedade do titular, e tenha área superior a 1.000m² (mil metros quadrados); 

Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
§2º - Também se aplica o instituto previsto neste artigo a qualquer área situada no território do Município 
que:  

Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
§2º - Também se aplica o instituto previsto neste artigo a qualquer área situada no território do Município 
que:  

III. Tenha área inferior a 400m², mas que sejam resultado de desmembramento aprovado após a publicação 
Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				                  
de Incentivo Tributário que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal em até 6(seis) meses e 
consistirá em: 

I- Descontos de 10% no valor final da Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 
§2º Os incentivos obtidos com a utilização do conjunto de vitalidade urbana serão disciplinados em um Plano 
de Incentivo Tributário que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal em até 6(seis) meses e 
consistirá em: 

I- Descontos de 10% no valor final da Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

II- Direito de construção adicional equivalente às áreas de Térreo Ativo e Espaços de Extensão e Fruição 
Pública; 

III- Desconsideração das áreas decorrentes desse direito adicional para definição dos recuos adicionais; 
A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 
§2º Os incentivos obtidos com a utilização do conjunto de vitalidade urbana serão disciplinados em um Plano 
de Incentivo Tributário que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal em até 6(seis) meses e 
consistirá em: 

A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes                  
de Incentivo Tributário que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal em até 6(seis) meses e 
consistirá em: 

III- Desconsideração das áreas decorrentes desse direito adicional para definição dos recuos adicionais; 

A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 



                 
de Incentivo Tributário que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal em até 6(seis) meses e 
consistirá em: 

III- Desconsideração das áreas decorrentes desse direito adicional para definição dos recuos adicionais; 


A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 
§2º Os incentivos obtidos com a utilização do conjunto de vitalidade urbana serão disciplinados em um Plano 
de Incentivo Tributário que deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal em até 6(seis) meses e 
consistirá em: 

A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 
§3º - Para fins de notificação do não cumprimento da sua função social, os estacionamentos rotativos de 
veículos não serão considerados como atividade econômica que não necessitam de edificação. 
Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
§3º Em imóveis com uso residencial multifamiliares, metade das unidades habitacionais, no mínimo, não 
A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 
§4º - Os imóveis abrangidos por este instrumento serão identificados pelo Poder Público e notificados nos 
termos dos §2º e §3º do art. 5º da Lei Federal nº . 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).   
Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
§5º - Os proprietários dos imóveis de que trata o parágrafo anterior, terão 1 (um) ano, a contar da data da 
notificação, para apresentar projeto de construção ou parcelamento e 2 (dois) anos, a partir da data 
Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
§Novo. Como instrumento de gestão, o PS não vincula-se à Parceria Público-Privado. Diferente disso, deve se 
O parágrafo adicional foi adicionado para potencializar a implementação e aplicação dos instrumentos do Plano 
Diretor e não a concorrência entre eles (Plano Setorial e Operação Urbana Consorciada). 
Acrescentar dois novos parágrafos ao Art. 19

§1 Não serão permitidas construções em áreas situadas nas Zonas de Proteção Ambiental enquanto não 
houver a devida regulamentação.
§1 O Poder Executivo Municipal deverá, no prazo de 2 (dois) anos,  a contar da data da publicação desta Lei, 
estabelecer a regulamentação para as Zonas de Proteção Ambiental 6, 7, 8, 9 e 10, respeitados os limites 
Propomos que a necessidade de regulamentação das ZPAs seja mantida, tendo em vista que os referidos 
territórios são dotados de distintos e complexos compartimentos ambientais (muitos dos quais se caracterizam 
como Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o Código Florestal, lei nº 12.651 de 2012). A instituição, 
mesmo que “temporária”, de regras contidas em regulamentações que ainda estão sendo elaboradas ou 
discutidas nos conselhos ou esferas técnicas municipais inviabiliza o próprio processo de regulamentação, e o 
Acrescentar um inciso ao Art. 10º de forma a recolocar a Zona de Adensamento Básico no  Macrozoneamento 



Consideramos que devem ser mantidas 3 macrozonas, sendo elas a Zona Adensável, a Zona de Adensamento 
Básico e a Zona de Proteção ambiental pois entendemos que as diferentes áreas da cidade não podem ser lidas 
de forma homogênea, sobre vários aspectos, sobretudo quanto a infraestrutura instalada e operante.  Conforme 
a própria definição de Zona Adensável sugere, sabemos que há porções do território que não são capazes de 
assimilar intensificação na ocupação do solo por suas características físicas, sociais e de oferta de infraestrutura e 
equipamentos urbanos. Os bairros de Lagoa Azul e Cidade Alta, por exemplo, não podem ser lidos e enquadrados 
sob as mesmas características e consequente estímulo ao adensamento.
Essa proposta, atrelada à distribuição dos coeficientes de aproveitamento por bacia, ignora o conceito de cidades 
compactas e estimula o adensamento disperso, sobretudo em localidades da periferia onde não há infraestrutura 
urbana instalada e oferta de serviços e equipamentos, o que viola o disposto no Artigo 3º desta minuta. Além 
disso, conforme o mapa de coeficiente de aproveitamento máximo por bairro e por bacia de esgotamento 
sanitário propomos que sejam excluídas as porções do território que possuem regulamentações próprias sobre o 
tema como as Zonas de Proteção Ambiental e as Áreas Especiais de Interesse Social, por exemplo. Novamente, o 
Acrescentar um novo artigo entre os atuais artigos 11 e 12.

Art. Novo.  – Zona de Adensamento Básico (Zab) é aquela onde as condições do meio físico e a disponibilidade 
de infraestrutura não atendem de forma satisfatória a demanda de uso e ocupação já existente. Dessa forma 
seu adensamento não deve refletir padrões de intensificada ocupação do solo.

§1º – São objetivos da ZAb:
I – Combater a formação e manutenção de grandes lotes em situação de vazio urbano;
II – Dotar de equipamentos e serviços públicos as áreas inseridas nessa zona de forma proporcional à sua 
referente demanda populacional no tocante aos aspectos de infraestrutura urbana, saúde, educação, lazer e 
áreas verdes.
III – Controlar os processos de adensamento construtivo de modo a evitar prejuízos para os bairros e 
sobrecargas no sistema viário local de áreas localizadas em pontos distantes dos sistemas de transporte 
coletivo de massa;
IV – Dirimir os contextos de vulnerabilidade socioespacial;
V – Reduzir o déficit habitacional.

§2º – São diretrizes da ZAb:
I – Caracterização de lotes não edificados e sem uso cujas áreas sejam maiores que 1.000,00m² como vazios 
urbanos passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos de PEUC, IPTU Progressivo no Tempo e Direito 
de Preempção;
II – Destinação dos imóveis caracterizados como vazios urbanos adquiridos por meio do direito de preempção 
ou de posse do poder público, obrigatoriamente, para a instalação habitação de interesse social e de 
equipamentos e serviços públicos de infraestrutura urbana, saúde, educação, lazer e áreas verdes;
III – Articulação junto a outras esferas de governo e iniciativa privada de implantação de infraestrutura 
urbana, priorizando obras de esgotamento sanitário e qualificação do sistema viário;
Com a nossa proposta de reintegração da Zona de Adensamento Básico à minuta, faz-se necessário retomar sua 
Acréscimo de dois parágrafos ao Art. 11

§ 5º O controle dos coeficientes de aproveitamento será avaliado no ato do licenciamento para a obra.
§ 6º O órgão municipal de planejamento urbano e meio ambiente manterá o monitoramento do coeficiente 
de aproveitamento e disponibilizará os dados acessíveis pelo Sistema Municipal de Informações urbanas e 
Sem observação



Adicionar Artigo novo ao Capítulo II do Título IV:

[NOVO] ART. XX – Os órgãos colegiados de política urbana constituem direito da sociedade e fundamentam 
essencialmente a concretização das funções sociais da cidade e da propriedade, conforme previsto na Lei 
Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001. Por meio destes instrumentos, a gestão democrática da cidade 
será realizada mediante processo permanente, descentralizado e participativo de planejamento, controle e 
avaliação para a elaboração, revisão, implementação e acompanhamento do Plano Diretor municipal e 
demais planos, programas e projetos setoriais, regionais, locais e específicos. A inclusão da participação da 
população nos organismos gestores é obrigatória e garante, assim, o controle direto de suas atividades e o 
pleno exercício da cidadania.
§1º O Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental será implementado pelos órgãos da Prefeitura, 
assegurando a participação direta da população em todas as fases de planejamento e gestão democrática da 
Sem observação
Adicionar NOVO CAPÍTULO - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA (deve se tornar o primeiro do Título IV)
Consideramos necessário retomar este Capítulo/conteúdo do PD2007 (antigo Capítulo I do Título IV - 
Alteração da redação do caput do Artigo 12.

Art. 12 – Zona Adensável (ZAd) é aquela parcela do território caracterizada por um padrão de urbanização já 
consolidado, que sofrem processos de transformação, onde as condições do meio físico e a disponibilidade de 
Sem observação
Alteração da redação do inciso I do Art. 17

I - Subzona de Preservação, que compreende: 
a) as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, e as áreas no entorno dos lagos 
e lagoas naturais, nos termos do art. 4º do Código Florestal, Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012; 
b) as dunas, a vegetação fixadora de dunas, a vegetação de mangue, os recifes e as falésias, nos termos do art. 
4º do Código Florestal; 
c) as nascentes, ainda que intermitentes, os chamados “olhos d’água”, qualquer que seja sua situação 
topográfica num raio mínimo de 50m (cinqüenta metros) a partir do leito maior; d) a vegetação presente nas 
margens dos rios e corpos d’água, numa faixa de 30m (trinta metros) a partir do nível da maior cheia (leito 
maior); 
e) a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas à erosão e deslizamentos e 
demais áreas nos termos do artigo 6º do Código Florestal; 
f) as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos, da flora 
Propomos uma definição mais descritiva, como a sugerida pelo GT-I, já que algumas definições contidas no novo 
Código Florestal podem acarretar numa menor proteção das Áreas de Preservação Permanente – APPs. A 
seguinte proposta mantém a proteção da vegetação nas margens dos rios como a do Plano Diretor de 2007, a 
partir do leito maior (do período das cheias), o que permite uma área de proteção com abrangência maior em 



Alteração da redação do parágrafo 2º do Art. 12

§2º - A revisão dos perímetros e parâmetros das ZAd e ZAb poderá ser feita a cada 2 anos, obedecendo os 
objetivos e diretrizes estabelecidos nesta lei, devendo atender obrigatoriamente à:
I – potencialidade de infraestrutura urbana instalada e operante e a política municipal de desenvolvimento 
urbano, cabendo ao órgão municipal de meio ambiente e urbanismo a fiscalização da situação dessas 
infraestruturas;
II –apresentação de laudo, relatório ou documento similar por parte do órgão municipal de meio ambiente e 
urbanismo, elaborado obrigatoriamente junto às concessionárias de infraestrutura urbana e aos seus órgãos 
municipais fiscalizadores, que comprove a necessidade, pertinência e consequências dessas alterações;
III – realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região administrativa do município, 
organizadas pelo órgão municipal de meio ambiente e urbanismo, para exposição de sua proposta de 
alteração de limites e parâmetros para as macrozonas em questão;
A definição, caracterização e construção dos objetivos e diretrizes das Zab e Zad foram discutidas no âmbito do 
Grupo de Trabalho I, subgrupo Macrozoneamento e permitem maior e melhor direcionamento ao planejamento 
Alteração da redação do Parágrafo único do Art. 234

Parágrafo único. Os órgãos, empresas e entidades citadas no caput do artigo ficam obrigados a prestar, a cada 
6 (seis) meses, informações, atualizações e esclarecimentos sobre seus planos de expansão ou quando novas 
Ajuste na redação para melhor entendimento. 
ALTERAÇÃO NUMERAÇÃO CAPÍTULOS DO TÍTULO IV
CAPÍTULO II PASSA A SER CAPÍTULO III (COM A INCLUSÃO DO NOVO PRIMEIRO CAPÍTULO/ANTIGO 
Consideramos necessário retomar este Capítulo/conteúdo do PD2007 para ser o novo primeiro capítulo do título 
IV (antigo Capítulo I do Título IV - Generalidades), pois é preciso conceituar o sistema antes de detalhar.   
Alterar o Mapa 1 do Anexo III e Quadros 1.1 a 1.4 do Anexo II, parte integrante da minuta de Lei, em função da 
Será preciso alterar os limites do Macrozoneamento para (re)incoporar a Zona de Adensamento Básico e a 
extinção da Zona Especial Militar. Também será necessário alterar a definição de coeficientes de adensamento 
por bacia, por bairros e por “eixos”, a qual acarreta em imprecisão e em critérios que não buscam a isonomia 
como base para a fixação de potenciais de aproveitamento dos terrenos. Além de ser imperativo assegurar a 
relação entre disponibilidade de infraestrutura e potencial construtivo, o que não é o caso da proposta 
apresentada, tendo em vista que um coeficiente de aproveitamento de 1,0 já possibilita densidades 
populacionais da ordem de 300 habitantes por hectare para a cidade (as densidades previstas pelo sistema de 
Alterar o nome do Título IV para: 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO E DOS FUNDOS 
Consideramos que é preciso retomar a nomenclatura do Título do PD 2007, acrescentando os fundos para tratar a 
gestão como um sistema (os canais de participação com representação da sociedade civil são parte do sistema).
ALTERAR TEXTO PARÁGRAFO ÚNICO
§ 2º As águas pluviais que incidem em cada lote deverão ser armazenadas e/ou infiltradas no próprio lote, por 
meio de infiltração natural ou forçada, admitindo-se dispositivo extravasor para o escoamento de 
A taxa de impermeabilização máxima permitida deve ser de 70% (setenta por cento) em consonância ao Plano de 
Saneamento do Município de Natal, que também admite uma diminuição gradual e, portanto, pode permanecer 
ART 214 INCISO III - ao estabelecimento de política de localização da atividade industrial, portuária, de 
resíduos sólidos, energias renováveis, turística, bem como a aprovação dos respectivos projetos; 
O artigo 214 é praticamente igual ao Plano em vigor. Propõe-se adicionar as políticas de resíduos sólidos e 
ART 84 §Novo: Os imóveis declarados, pelo Poder Público, como objeto da aplicação do direito de preempção 
ficarão submetidos à exigência de que trata o caput deste artigo por um período de 1 (um) ano, que poderá 
A proposta é que o parágrafo seja mais uma vez reinserido no texto da Seção, uma vez que os imóveis não foram 
identificados, conforme dito no referido artigo, de modo que o direito fosse de fato instituído. 
ART 97 § 1º A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber nos termos deste artigo, 



Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
Art Novo – O Fundo de Desenvolvimento Urbano será administrado pelo Conselho Municipal de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente e terá sua regulamentação atualizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir 
da entrada em vigor desta Lei. 

Parágrafo único: O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente deverá analisar, 
texto incluído para alinhamento com as demais normativas legais de regulamentação do fundo
Art. 108 - Os PS deverão ser elaborados e propostos com base em estudos aprofundados das condições 
existentes na sua área de abrangência, considerando os limites do bairro e observando as bacias hidrográficas, 
É necessário que a participação popular e a publicização dos resultados desses planos estejam expressamente 
garantidas no corpo do texto como forma de destacar a importância dessas diretrizes no trâmite do instrumento 
dos Planos Setoriais, conforme consta nos incisos novos. Não só isso, é necessário também deixar esclarecido, 
Art. 110. Ficam estabelecidos os Eixos Estruturantes do município constantes no Mapa 24 do Anexo III e 
Quanto a inserção dos Eixos Estruturantes, considerando a justificativa posta no § 4º do Art. 11, é necessário que 
o mesmo seja ratificado dentro do Plano de Mobilidade, para que só assim o mesmo possa ser alvo de políticas 
especiais de uso e ocupação do solo. 
Quanto a possibilidade de revisão dos eixos por ato do Executivo Municipal, analogamente ao exposto no § 5º do 
Art. 14, é de se notá-lo como uma ação delicada, mesmo que subsidiada pelo Conplam e o CMTMU. Uma vez que 
Art. 111. Fica criada a compensação ambiental a ser aplicada nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades, com fundamento em Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV –, Estudo de 
Ao alterar a redação elaborada pelo GT compensação ambiental e vincular as atividades a classificação proposta 
no art. 56 apenas para empreendimentos ou atividades especiais a proposta fica restrita ao critério dos 
significativos impactos ambientais (como é atualmente) esvaziando o instituto e impedindo a sua efetiva 
aplicação. É importante destacar que o Município do Natal nunca aplicou o instrumento da Compensação 
ambiental, pois dificilmente existem no território licenciamentos de competência da SEMURB com a exigência de 
Art. 18 - Aplica-se aos terrenos situados na Zona de Proteção Ambiental o mecanismo de Transferência de 
Potencial Construtivo, desde que a área receptora esteja situada na Zona Adensável, conforme disposto na 
Sem observação
Art. 193. O Conselho da Cidade do Natal, CONCIDADE/Natal, regulamentado pela Lei nº 6.013, de 9 de 
dezembro de 2009, e alterações posteriores, é órgão colegiado de natureza permanente, de caráter consultivo 
e deliberativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, e objetiva articular políticas de desenvolvimento urbano 
Sem observação
Art. 194. São atribuições mínimas do Conselho da Cidade do Natal, além dos demais previstos na Lei nº 6.013, 
Sem observação
Art. 195. Caberá ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – Conplam, vinculado ao 
órgão de planejamento urbano e meio ambiente, espaço de participação social representativa, de caráter 
consultivo e deliberativo, nos termos do disposto no art. 132 da Lei Orgânica do Município, as seguintes 
Ajuste de redação para melhor entendimento 
Art. 196. O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – Conhabins, criado pela Lei Complementar 
Municipal nº 081, de 21 de junho de 2007, e alterações posteriores, vinculado ao órgão de habitação, espaço 
de participação social representativa, de caráter consultivo e deliberativo, destinado a apreciar e propor 
Consideramos que novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa ao 
qual o Conselho se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções do 
Art. 198. O Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – CMTMU, previsto na Lei Complementar 
nº 20, de 2 de março de 1999, e alterações posteriores, vinculado ao órgão de transporte, trânsito e 
mobilidade, é um espaço de participação social representativa de caráter consultivo e deliberativo, tem suas 



Consideramos que novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa ao 
qual o Conselho se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções do 
Art. 200. O Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado previsto na Lei Municipal nº 5.250, de 
10 de janeiro de 2001, e alterações posteriores, vinculado ao órgão municipal de planejamento, é um espaço 
de participação social representativa com composição paritária representativa dos Poderes Executivo e 
Consideramos que novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa ao 
qual o Conselho se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções do 
Art. 206. Fica criado o Comitê Gestor da Orla, com caráter consultivo, deliberativo e de participação social, 
destinado a apreciar e propor diretrizes, formulação e implementação direcionadas para a gestão da Área 
Necessária correção da nomenclatura do território mencionada: Zona - Área 
Art. 215. A gestão urbana assegurará meios de permanente consulta aos órgãos estaduais e federais com 
influência no espaço urbano, especialmente com os municípios da Região Metropolitana de Natal, visando à 
gestão e à execução das funções públicas de interesse comum da região, assegurando-se o acesso e voz dos 
Ajuste de redação 
Art. 231. Fica mantida a Área Especial Não Edificável de Ponta Negra, instituída como “Área Non Aedificandi 
de Ponta Negra” pelo Decreto nº 2.236 de 19 de julho de 1979, devendo ser editada Lei específica que 
regulamente seu uso e ocupação, sendo vedada qualquer edificação que ultrapasse o gabarito do nível da 
Consideramos grave a proposta de extinguir a Àrea Non Adificandi totalmente, o que figura como um retrocesso 
no acumulado de estudos e leis que protegem o potencial cênico paisagístico da cidade e, especialmente da orla 
de Ponta Negra. Sugerimos que a área retorne ao centro do debate de um amplo projeto urbano-paisagístico 
Art. 241. São partes integrantes desta Lei todos os Anexos que a acompanham na forma de Glossário (Anexo 
I), Quadros (Anexo II) e Mapas (Anexo III), bem como as imagens das Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs, 
Ajuste de redação para melhor entendimento.
Art. 242. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei Complementar nº 082, de 21 de 
junho de 2007, a Lei Municipal nº 3.942 de 1990 que institui a Zona Especial de Preservação Histórica e a Lei 
Ajuste de redação para melhor entendimento e reincorporação do Decreto que institui a área non aedificandi de 
Art. 26. A localização das AEIS 1 são as constantes do Mapa 4 do Anexo III, que ficam desde já criadas. 
Sem observação
Art. 27. A regulamentação específica das AEIS dar-se-á mediante Decreto do Executivo Municipal, ouvido o 
Concidade/Natal e o CONHABINS, e estabelecerá critérios de remembramento ou desmembramento dos 
Sem observação
Art. 39. Não se admite a regularização fundiária em caso de inviabilidade de soluções jurídica, urbanística 
Sem observação
Art. 47. As áreas de Operação Urbana constam no Mapa 5 do Anexo III e são aquelas aptas a receber um 
conjunto de intervenções urbanas que visam transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 
Sem observação
Art. 48. Para garantir a ocupação do solo de forma adequada às características do meio físico, bem como o 
Sem observação
Art. 51. A taxa de impermeabilização máxima permitida no Município será de 80% (oitenta por cento). 
A taxa de impermeabilização máxima permitida deve ser de 70% (setenta por cento) em consonância ao Plano de 
Saneamento do Município de Natal, que também admite uma diminuição gradual e, portanto, pode permanecer 
Art. 53. Podem ser implementadas às edificações o conjunto de vitalidade urbana como forma de estimular 
um padrão construtivo que confira ao espaço urbano maior segurança, mistura de usos do solo, maior 
A proposta feita com base no texto escrito pelo Fórum Direito à Cidade traz ajustes para os benefícios constantes 
Art. 66. Considera-se Outorga Onerosa do Direito de Construir a concessão de potencial construtivo e a 
autorização para construção acima do coeficiente de aproveitamento básico de que trata o Art. 11 § 2º desta 



                    
quadro: 

 

IMPOSSÍVEL ANEXAR OU DESENHAR QUADRO DE REFERÊNCIA!

Art. 7 º Legislação específica regulamentará a Política de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável, 
tendo como base as diretrizes descritas no Art. 5º desta Lei, no prazo de 180 dias a partir da aprovação desta 
A alteração foi realizada de forma a instituir um prazo para regulamentação Política de Desenvolvimento 
Art. 70. O valor em reais da Outorga Onerosa do Direito de Construir será obtido por meio da fórmula: VR = 
(AE / CA Básico)*VT*K, onde:  

Em relação ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) defende-se que a base de cálculo 
passe a ser feita pelo valor da terra, considerando o Valor Venal do Imóvel (VVI) indicado pelo cadastro 
imobiliário do município já existente e disponibilizado no sistema DIRECTA (adotado pelas Secretarias do 
município). O VVI costuma ficar abaixo do valor da terra praticado no mercado, não sendo uma mudança tão 
brusca na base de cálculo, mas não resultando mais num valor simbólico, como vem sendo praticado na cidade. 
Entende-se que a destinação preferencial destes recursos deve respeitar as indicações do FURB e do FUNHABINS, 
servindo, por exemplo, para viabilizar as melhorias de urbanização das AEIS, incluindo-se verbas para subsidiar e 
Art. 70. O valor em reais da Outorga Onerosa do Direito de Construir será obtido por meio da fórmula: VR = 
(AE / CA Básico)*VT*K, onde:  

I- VR = Valor (em reais) a ser pago como contrapartida financeira da OODC;  

II- AE = Área Excedente ao CA Básico (igual à área do terreno multiplicada pelo CA Máximo, subtraída a área 
do terreno multiplicada pelo CA Básico); 

III- VT = Valor venal do m² do terreno; 
Em relação ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) defende-se que a base de cálculo 
passe a ser feita pelo valor da terra, considerando o Valor Venal do Imóvel (VVI) indicado pelo cadastro 
imobiliário do município já existente e disponibilizado no sistema DIRECTA (adotado pelas Secretarias do 
município). O VVI costuma ficar abaixo do valor da terra praticado no mercado, não sendo uma mudança tão 
brusca na base de cálculo, mas não resultando mais num valor simbólico, como vem sendo praticado na cidade. 
Entende-se que a destinação preferencial destes recursos deve respeitar as indicações do FURB e do FUNHABINS, 
servindo, por exemplo, para viabilizar as melhorias de urbanização das AEIS, incluindo-se verbas para subsidiar e 
Art. 70. O valor em reais da Outorga Onerosa do Direito de Construir será obtido por meio da fórmula: VR = 
(AE / CA Básico)*VT*K, onde:  

Em relação ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) defende-se que a base de cálculo 
passe a ser feita pelo valor da terra, considerando o Valor Venal do Imóvel (VVI) indicado pelo cadastro 
imobiliário do município já existente e disponibilizado no sistema DIRECTA (adotado pelas Secretarias do 
município). O VVI costuma ficar abaixo do valor da terra praticado no mercado, não sendo uma mudança tão 
brusca na base de cálculo, mas não resultando mais num valor simbólico, como vem sendo praticado na cidade. 
Entende-se que a destinação preferencial destes recursos deve respeitar as indicações do FURB e do FUNHABINS, 
servindo, por exemplo, para viabilizar as melhorias de urbanização das AEIS, incluindo-se verbas para subsidiar e                      
(AE / CA Básico)*VT*K, onde:  

III- VT = Valor venal do m² do terreno; 



Em relação ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) defende-se que a base de cálculo 
passe a ser feita pelo valor da terra, considerando o Valor Venal do Imóvel (VVI) indicado pelo cadastro 
imobiliário do município já existente e disponibilizado no sistema DIRECTA (adotado pelas Secretarias do 
município). O VVI costuma ficar abaixo do valor da terra praticado no mercado, não sendo uma mudança tão 
brusca na base de cálculo, mas não resultando mais num valor simbólico, como vem sendo praticado na cidade. 
Entende-se que a destinação preferencial destes recursos deve respeitar as indicações do FURB e do FUNHABINS, 
servindo, por exemplo, para viabilizar as melhorias de urbanização das AEIS, incluindo-se verbas para subsidiar e 
Art. 70. O valor em reais da Outorga Onerosa do Direito de Construir será obtido por meio da fórmula: VR = 
(AE / CA Básico)*VT*K, onde:  

Em relação ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) defende-se que a base de cálculo 
passe a ser feita pelo valor da terra, considerando o Valor Venal do Imóvel (VVI) indicado pelo cadastro 
imobiliário do município já existente e disponibilizado no sistema DIRECTA (adotado pelas Secretarias do 
município). O VVI costuma ficar abaixo do valor da terra praticado no mercado, não sendo uma mudança tão 
brusca na base de cálculo, mas não resultando mais num valor simbólico, como vem sendo praticado na cidade. 
Entende-se que a destinação preferencial destes recursos deve respeitar as indicações do FURB e do FUNHABINS, 
servindo, por exemplo, para viabilizar as melhorias de urbanização das AEIS, incluindo-se verbas para subsidiar e 
Art. 72. O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo definido nesta 
Lei, por limitações urbanísticas relativas à proteção e preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental 
definidas pelo Poder Público, inclusive tombamento, poderá transferir parcial ou totalmente o potencial não 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
ART. 76
Parágrafo único - A averbação do imóvel cedente de potencial construtivo deverá conter, além da descrição da 
Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
Art. 76. A transferência do potencial construtivo será averbada no registro imobiliário competente, à margem 



Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
Art. 79. O Poder Executivo exigirá do proprietário do imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
cumpra a função socioambiental da propriedade, sob pena de parcelamento, edificação ou utilização 
A edição do artigo vem apenas para reafirmar a função socioambiental da propriedade como vetor primordial 
deste instrumento e como uma das diretrizes primordiais de estruturação da política urbana.                                                   
Art. 80. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação deste instituto, nos termos do §4º do artigo 182 da 
Constituição Federal, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nas seguintes 
Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
Art. 80. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação deste instituto, nos termos do §4º do artigo 182 da 
Constituição Federal, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nas seguintes 
áreas:  

Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
Art. 80. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação deste instituto, nos termos do §4º do artigo 182 da 
Constituição Federal, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nas seguintes 
áreas:  

Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
Art. 80. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação deste instituto, nos termos do §4º do artigo 182 da 
Constituição Federal, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nas seguintes 
áreas:  

Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
Art. 80. Ficam definidas como áreas passíveis de aplicação deste instituto, nos termos do §4º do artigo 182 da 
Constituição Federal, os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nas seguintes 
áreas:  




Considerando que a minuta aqui disposta versa para o retorna do Macrozoneamento do plano vigente, a edição 
do artigo foi feita primordialmente para constar da escrita anterior, na qual isso era considerado.				 
Art. 97. O Poder Executivo Municipal poderá realizar consórcios imobiliários para viabilizar financeiramente o 
aproveitamento de imóveis localizados em AEIS, AEPC ou área atingida pelas obrigações sancionadas pelo 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, mediante proposição de sua autoria ou em resposta a pedido do 
Propõe-se que os artigos que compunham o capítulo que trata do instrumento tornem-se um artigo único, visto 
que o antigo artigo 83 se caracterizava como detalhamento do antigo artigo 82. Foram propostas alterações que 
incorporam como áreas passíveis de Consórcio Imobiliário aquelas demarcadas como passíveis de aplicação de 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, em obediência ao disposto no Estatuto das Cidades. Da mesma forma, foram 
incorporados novos parágrafos, que tratam de dar detalhamento do processo de aplicação do consórcio, 
Art. Novo - Os recursos auferidos para o FURB através da aplicação da outorga onerosa do direito de construir 
serão destinados exclusivamente às seguintes finalidades:  

I - Regularização Fundiária; 

II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III - Constituição de Reserva Fundiária; 

IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII - Criação da unidade de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Art. novo – Os recursos do Fundo de Urbanização serão depositados em conta corrente especial, mantida em 
instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade conforme prevê Decreto Municipal 
n.8.837/2009, que Regulamenta o Fundo de Urbanização do Município do Natal e em acordo com o Estatuto 
da Cidade, Lei nº 10.257/2001. 
§1º - Os recursos do Fundo de Urbanização serão aplicados com base nos objetivos, diretrizes, planos, 
programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes da Lei do Plano Diretor de Natal, e 
atenderão aos seguintes critérios de gestão: 
I - serão utilizados segundo plano específico encaminhado anualmente à Câmara Municipal simultaneamente 
à Lei Orçamentária Anual; 
Inciso novo - serão aplicados na execução de obras de infraestrutura, nos pagamentos de desapropriações e 
demais despesas necessárias à implementação de projetos urbanísticos ou na aquisição de imóveis destinados 
à criação de novas AEIS, em consonância com a Política de Habitação de Interesse Social para o Município de 
Natal; 
Inciso novo - serão aplicados prioritariamente na execução dos programas de urbanização de áreas de 
interesse social, e em investimentos em saneamento básico e ambiental do município; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 



Art. Novo . As Áreas Especiais de Interesse Social 1 – AEIS 1 são constituídas por territórios ocupados por 
população de baixa renda, precários do ponto de vista urbanístico e habitacional, destinados à regularização 
fundiária, urbanística e ambiental, definidas a partir das categorias a seguir: 

I – Categoria A: terrenos ocupados por favelas, e/ou vilas, loteamentos irregulares e assentamentos que, não 
possuindo as características das tipologias citadas, evidenciam fragilidades quanto aos níveis de 
habitabilidade, destinando-se à implantação de programas de urbanização e/ou regularização fundiária; 

II – Categoria B: terrenos ocupados por assentamentos com famílias de renda predominante de até 3 (três) 
salários mínimos, que se encontram em área de implantação ou de influência de empreendimentos de 
impacto econômico e submetidos a processos de valorização imobiliária incompatíveis com as condições 
socioeconômicas e culturais da população residente; 

III – Categoria C: terrenos com área mínima de 1.000m2 (mil metros quadrados) destinados à produção de 
alimentos de primeira necessidade associada à moradia de população com renda familiar predominante de 
até 3 (três) salários mínimos, com objetivo de garantir o abastecimento destinado ao suprimento da cesta 
básica e ou da complementação nutricional diária. 

Consideramos que para melhor entendimento do tema o atual Art. 29 deve ser apresentado em consecução ao 
Art. Novo . São critérios para o reconhecimento de uma área como AEIS 1: 

I – ocupação predominantemente de população de baixa renda, nos termos desta Lei; 

II – estar a ocupação consolidada há, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados até a publicação desta Lei; 

III – ter uso predominantemente residencial; 

IV – ser passível de regularização fundiária e urbanística. 
Consideramos que para melhor entendimento do tema o atual Art. 32 deve ser apresentado anteriormente ao 
Art. novo. A Área Especial de Preservação Cultural - AEPC – visa contribuir para a preservação e proteção do 
Patrimônio Cultural do município, abrangendo bairros prioritários para aplicação dos Instrumentos de 
Proteção, de Vigilância, de Gestão e Incentivo à Preservação, onde se concentram prédios e sítios notáveis 
pelos valores históricos, arquitetônicos, culturais e paisagísticos. A AEPC encontra-se demarcada no mapa 6 
do anexo III e divide-se em: 

I – Subzona 01, com limite de gabarito 7,5m; 

II – Subzona 02, com limite de gabarito 12,5m. 

Necessária inserção, pois, apesar de serem instituídas no artigo 20, não consta na proposta para sua definição. 
Art. novo. Áreas especiais de controle de gabarito - demarcadas no Mapa x do Anexo y, parte integrante desta 
Lei, são aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênico - paisagístico, assegurar 
condições de bem estar, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade, compreendendo:  

I - Entorno do Parque das Dunas, conforme delimitação estabelecida no Quadro x e Mapa y. 

Parágrafo único - Nos processos de licenciamento de empreendimentos previstos para as áreas de que trata o 
Acompanhando a proposta de reinserção desta Área Especial, propomos a manutenção da descrição, 



Art. novo. Áreas Não Edificáveis - ANE - são áreas não passíveis de construções edilícias fixas ou quaisquer 
ocupações de naturezas temporárias que de alguma forma interfiram nos quadros da paisagem mediante 
valor cênico - paisagístico, a preservação ambiental e ordenação urbanística 

§1° - Áreas Não Edificáveis constantes no Mapa x do Anexo y ficam desde já criadas. Aquelas identificadas 
posteriormente à data de entrada em vigor deste Plano serão instituídas através de lei ouvindo as instâncias 
de gestão da cidade, sendo facultada a transferência do potencial construtivo dos respectivos imóveis. 

§2° - Fica proibida qualquer forma de ocupação que interfira nos cenários de paisagem em direção ao mar e 
principalmente ao morro do careca e dunas associadas; O plantio de vegetações também deverá considerar 
tal condição de ocupação. 

§3° - O gabarito para área não edificáveis à margem da Avenida Engenheiro Roberto Freire deverá ser abaixo 
da linha de cota de meio fio da avenida. 

Necessária inserção, pois, apesar de serem instituídas no artigo 20, não consta na proposta para sua definição. 
Art. Novo. As Áreas Especiais com Potencial de Risco – AEPR – são áreas sujeitas a risco de desastre por causas 
naturais (Alagamento e inundação fluvial, erosão e movimento de massa e erosão costeira), ou tecnológicas 
(contaminação de água e solo, rodovias e linhas férreas, rede de alta tensão e subestações de energia e rede 
Necessária inserção, pois, apesar de serem instituídas no artigo 20, não consta na proposta para sua definição. 
Art.Novo . São objetivos das AEIS 1: 

I – efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana e a preservação do 
patrimônio público; 

II – promover a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos ocupados 
pela população de baixa renda permitindo a diversidade de formas de ocupação da cidade; 

III – eliminar os riscos decorrentes de ocupações em áreas inadequadas; 

IV – ampliar a oferta de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, garantindo a qualidade 
ambiental aos seus habitantes; 
Consideramos que para melhor entendimento do tema o atual Art. 30 (com alterações) deve ser apresentado 
anteriormente ao atual Art. 26. A alteração de ambos os incisos se dá em função de que os objetivos das AEIS, em 
relação ao plano de 2007 foram empobrecidos, de forma geral. Sugerimos, portanto, incluir a manutenção da 
importância da preservação do patrimônio público, pois é estruturante às alterações realizadas no tema 
Ateração na redação do § 4º do Art. 12

§ 4º Para os imóveis situados em vias e logradouros públicos delimitadores de zonas ou bairros, prevalecerão, 
para os lotes lindeiros dessas vias, atendidas pela mesma infraestrutura, as prescrições urbanísticas da zona 
ou bairro de menor coeficiente de aproveitamento, excetuando-se dessa possibilidade todas as Zonas de 
Ajuste na redação para salvaguardar as Áreas Especiais e Zonas de Proteção Ambiental.
Com a alteração do Art. 10 e a proposta de reincorporação da Zona de Adensamento Básico ao 
Macrozoneamento do município faz-se necessária a modificação dos limites da  Zona Adensável que consta no 
§ 1º do Art. 12, bem como no Mapa 1 do Anexo III e Quadros 1.1 a 1.4 do Anexo II, parte integrante da minuta 
Sem observação



                
parâmetros constantes nos Mapas 2 e 2A do Anexo III e Quadros de 1.1 a 1.4 do Anexo II, para cada bairro, 
sendo eles:

-MACROZONEAMENTO	CA MÁXIMOS-
Zona de Proteção Ambiental (ZPA)	Regulamentação específica da ZPA
Zona de Adensamento Básico  (ZAb)	CA Básico = 1,0
Zona Adensável (ZA) - manutenção dos CA do PD 2007:
Alecrim: 2,5
Barro Vermelho: 3,5
Lagoa Seca: 3,5
Cidade Alta: 3,0
Tirol: 3,5
Ribeira: 3,0
Petrópolis: 3,5
Areia preta: 2,5
Dix-sept rosado: 2,5
Nova Descoberta: 3,0
Lagoa Nova: 3,0

Sem observação
Criação de dois novos incisos para o parágrafo segundo do Art. 218

Inciso novo - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
Inciso novo - Criação da unidade de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental

Sem observação
Excluir inciso VII do Art. 3º.
Consideramos que este item pode ser excluído pois, nesta proposta de alteração, seu conteúdo foi incorporado 
Excluir o inciso IX do Art. 3º.
Consideramos que este item pode ser excluído pois, nesta proposta de alteração, seu conteúdo foi incorporado 
Excluir o inciso VI do Art. 3º.
Consideramos que este item pode ser excluído pois, nesta proposta de alteração, seu conteúdo foi incorporado 
ao item II, retomando os critérios para cumprimento dos objetivos postos pela legislação desde PD 2007.
Excluir o inciso XVI do Art. 4º.
Consideramos que este item pode ser excluído pois seu conteúdo foi (re)incorporado ao conjunto dos objetivos 
I – aproveitamento da luz natural por meio da inserção de coletores solares.
Consideramos que esta condição para usufruto de benefícios/incentivos deve ser alterada, uma vez que o 
aproveitamento de iluminação natural se faz requisito obrigatório para a aprovação de projetos de arquitetura, 
nos moldes que sugere o código de obras do município. Por sua vez, o uso de coletores solares - que requer 
I – as normas existentes sobre parcelamento do solo, devendo o Município revisar aquelas incompatíveis com 
Alteração na redação de forma a manter o prazo determinado no âmbito do PD 2007
I – novos desmembramentos e remembramentos que resultem em área superior a 200m² (duzentos metros 
quadrados), ficando liberado do limite áreas para equipamentos públicos e habitação de interesse social; 
Flexibilizar esse item para mais, permite que a AEIS seja alterada um pouco mais e, em alguns casos, o perímetro 
todo, uma vez que lotes em ocupações irregulares são pequenos e adensados. Além de desestimular a sua 
regulamentação e, consequentemente, a utilização efetiva desse instrumento. Por fim, não foi apresentada 
I - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana visando a 
distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e serviços de infraestrutura urbana e a recuperação, 
Como os critérios que orientam o cumprimento aos objetivos postos pelo plano foram suprimidos nesta proposta 
de revisão, consideramos necessário (re)associá-los aos seus enunciados. Para isso, a redação dos itens foi 



I – propor, debater e aprovar diretrizes e normas para implantação dos programas a serem formulados pelos 
órgãos da Administração Pública Municipal relacionados à Política Urbana, promovendo a compatibilização e 
Adequação e amarração com o conteúdo da Lei 6.013/2009 e demais legislações correlatas
A partir da alteração do inciso VI e inserção de novo inciso, pretendemos acrescentar nas atribuições do 
Conselho, a realização da conferência municipal da cidade para fortalecer os processos participativos na 
discussão de planos e projetos para o município, integrando com a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
I - Zonas de Proteção Ambiental, especificamente nas subzonas de preservação, nos termos da lei que as 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram                
ambiental em âmbito municipal, preservando as diretrizes urbanísticas do município através da gestão 
democrática;

Adequação e amarração com o conteúdo da Lei 6.013/2009 e demais legislações correlatas
A partir da alteração do inciso VI e inserção de novo inciso, pretendemos acrescentar nas atribuições do 
Conselho, a realização da conferência municipal da cidade para fortalecer os processos participativos na 
discussão de planos e projetos para o município, integrando com a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
fundamental para a discussão sobre a Política Urbana (Por exemplo: faz-se um ano antes a Conferência, definem-
II - Área Especial de Preservação Cultural, conforme Mapa 6 do Anexo III;   
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
II – as normas em vigor relativas às zonas e áreas especiais de interesse social, ambiental, turístico, 
paisagístico e histórico e portuária, devendo o Município revisar aquelas incompatíveis com esta Lei, no prazo 
Alteração na redação de forma a manter o prazo determinado no âmbito do PD 2007.
II – cujas condicionantes geológicas não aconselhem sua ocupação por edificações; 
Sem observação
II – garantir o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território municipal, visando a 
preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da paisagem urbana, com vistas a garantir, além da 
manutenção equilibrada dos recursos naturais, qualidade de vida para seus habitantes, incentivo à atividade 
Como os critérios que orientam o cumprimento aos objetivos postos pelo plano foram suprimidos nesta proposta 
de revisão, consideramos necessário (re)associá-los aos seus enunciados. Para isso, a redação dos itens foi 
III – estabelecer, com base nas informações socioeconômicas, financeiras, patrimoniais, ambientais e 
administrativas, as prioridades do desenvolvimento sustentável do Município, integrando-os às ações do 
Poder Executivo Municipal, emitindo orientações e recomendações referentes à aplicação do Estatuto da 
Adequação e amarração com o conteúdo da Lei 6.013/2009 e demais legislações correlatas
A partir da alteração do inciso VI e inserção de novo inciso, pretendemos acrescentar nas atribuições do 
Conselho, a realização da conferência municipal da cidade para fortalecer os processos participativos na 
discussão de planos e projetos para o município, integrando com a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
fundamental para a discussão sobre a Política Urbana (Por exemplo: faz-se um ano antes a Conferência, definem-
III – Integrar os sistemas de planejamento e gestão urbana ao desenvolvimento socioeconômico sustentável, 
enfatizando a implementação de medidas de adaptação da cidade às mudanças do climáticas, assegurando a 
Como os critérios que orientam o cumprimento aos objetivos postos pelo plano foram suprimidos nesta proposta 
de revisão, consideramos necessário (re)associá-los aos seus enunciados. Para isso, a redação dos itens foi 
Inciso novo  - apreciar e deliberar sobre os projetos de reabilitação dos conjuntos urbanos e edifícios de valor 



Consideramos que o novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa a 
qual o CONPLAM se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções 
do órgão. Também propõe-se acrescentar atribuições que sinalizem para a articulação entre os conselhos 
referidos no art. 192, conforme indicado nos incisos V e VI (novos).  Os licenciamentos urbanísticos dos Planos e 
Inciso novo - apreciar e deliberar sobre os projetos de urbanização das AEIS ou de outras frações territoriais, 
objetos de projetos de regularização fundiária, melhoria ou construção de novas moradias, em articulação 
Consideramos que o novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa a 
qual o CONPLAM se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções 
do órgão. Também propõe-se acrescentar atribuições que sinalizem para a articulação entre os conselhos 
referidos no art. 192, conforme indicado nos incisos V e VI (novos).  Os licenciamentos urbanísticos dos Planos e 
Inciso novo – contribuições, transferências, ou participações em convênios e ajustes; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
Sem observação
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – dotações consignadas na lei do orçamento ou em critérios adicionais; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo - elaborar lei ordinária vinculada a um projeto urbanístico que relacionem planos, projetos e 
instrumentos e estes com suporte da infraestrutura e a provisão de adensamento para a área. 
É necessário que a participação popular e a publicização dos resultados desses planos estejam expressamente 
garantidas no corpo do texto como forma de destacar a importância dessas diretrizes no trâmite do instrumento 
dos Planos Setoriais, conforme consta nos incisos novos. Não só isso, é necessário também deixar esclarecido, 
Inciso novo - garantir a divulgação dos objetivos, estratégias e resultados do Plano, bem como seu 
É necessário que a participação popular e a publicização dos resultados desses planos estejam expressamente 
garantidas no corpo do texto como forma de destacar a importância dessas diretrizes no trâmite do instrumento 
dos Planos Setoriais, conforme consta nos incisos novos. Não só isso, é necessário também deixar esclarecido, 
Inciso novo – outras receitas eventuais previstas no Decreto Municipal n.8.837/2009, que Regulamenta o 
Fundo de Urbanização do Município do Natal e em acordo com o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001. 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – recursos provenientes de consórcio imobiliário ou urbanização consorciada; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – recursos provenientes de infrações e multas de empreendimentos urbanísticos; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – recursos provenientes de instrumentos ou parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – recursos provenientes de legalização de loteamentos, desmembramentos e outras formas de 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – recursos provenientes de transferência de potencial construtivo; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
Inciso novo – transferências intergovernamentais; 
Texto incluído a fim de alinhamento com os conteúdos das normativas legais específicas de  regulamentação do 
INCISO NOVO (viria após o atual V)- estabelecer e garantir canais de participação e controle social dos 
cidadãos e de órgãos representativos da sociedade nos processos de planejamento e gestão da política urbana;
INCISO NOVO (viria após o novo anterior)- acompanhar e avaliar a implementação e a gestão do Plano Diretor 
de Natal, bem como a legislação correlata, zelando pelo cumprimento dos planos, programas, projetos e 
instrumentos a eles relacionados, inclusive sugerindo alterações quando detectadas impropriedades que 
comprometam o pleno desenvolvimento urbano, social e econômico do município;
INCISO NOVO (viria após o novo anterior)- acompanhar e avaliar a implementação da lei orçamentária 
municipal, de acordo com as diretrizes e prioridades expressas no Plano Diretor de Natal;



Adequação e amarração com o conteúdo da Lei 6.013/2009 e demais legislações correlatas
A partir da alteração do inciso VI e inserção de novo inciso, pretendemos acrescentar nas atribuições do 
Conselho, a realização da conferência municipal da cidade para fortalecer os processos participativos na 
discussão de planos e projetos para o município, integrando com a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
fundamental para a discussão sobre a Política Urbana (Por exemplo: faz-se um ano antes a Conferência, definem-
Inserir novos parágrafos ao Art. 12, esclarecendo os objetivos e diretrizes da Zona Adensável.

§novo – São objetivos da ZAd:
I – Combater a formação e manutenção de vazios urbanos;
II – Dotar de equipamentos e serviços públicos as áreas inseridas nessa zona de forma proporcional à sua 
referente demanda populacional no tocante aos aspectos de infraestrutura urbana, saúde, educação e lazer;
III – Controlar o aumento da densidade populacional e da saturação viária em sua extensão;
IV – Dirimir os contextos de vulnerabilidade socioespacial;
V – Reduzir o déficit habitacional;
VI – Incentivar padrões de uso e ocupação que estimulem a urbanidade e a vitalidade urbana.

§novo  – São diretrizes da ZAd:
I – Caracterização de lotes não edificados e sem uso cujas áreas sejam maiores que 200m2 como vazios 
urbanos passíveis de aplicação dos instrumentos urbanísticos de PEUC, IPTU Progressivo no Tempo e Direito 
de Preempção;
II – Destinação dos imóveis caracterizados como vazios urbanos arrecadados ou de posse do poder público, 
obrigatoriamente, para a instalação de habitação de interesse social, equipamentos e serviços públicos de 
infraestrutura urbana, saúde, educação e lazer.
III – Estabelecimento de parâmetros urbanísticos que gerem padrões de uso e ocupação do solo que 
desincentivem o uso do veículo automotor individual e propiciem a implantação de fachadas ativas e 
edificações com fruição pública peatonal;
A definição, caracterização e construção dos objetivos e diretrizes das Zab e Zad foram discutidas no âmbito do 
Grupo de Trabalho I, subgrupo Macrozoneamento e permitem maior e melhor direcionamento ao planejamento 
IV – a criação de condições para o estabelecimento de uma política habitacional que contemple tanto a 
produção de novas habitações, em localizações e condições dignas, quanto a regularização e urbanização dos 
assentamentos informais e parcelamentos irregulares, priorizando o interesse social nos termos das 
Como os critérios que orientam o cumprimento aos objetivos postos pelo plano foram suprimidos nesta proposta 
de revisão, consideramos necessário (re)associá-los aos seus enunciados. Para isso, a redação dos itens foi 
IV – analisar e emitir parecer com relação às propostas de Operações Urbanas Consorciadas e Planos Setoriais; 
Consideramos que o novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa a 
qual o CONPLAM se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções 
do órgão. Também propõe-se acrescentar atribuições que sinalizem para a articulação entre os conselhos 
referidos no art. 192, conforme indicado nos incisos V e VI (novos).  Os licenciamentos urbanísticos dos Planos e 
IV – áreas necessárias à implantação de melhoramentos viários, equipamentos públicos, programas 
habitacionais de interesse social e programas de recuperação ambiental e demais desapropriações de 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
IV – propor aos órgãos competentes medidas e normas para implementação, acompanhamento e avaliação da 
legislação urbanística e ambiental, resguardando o cumprimento das funções sociais da cidade e mediante 



Adequação e amarração com o conteúdo da Lei 6.013/2009 e demais legislações correlatas
A partir da alteração do inciso VI e inserção de novo inciso, pretendemos acrescentar nas atribuições do 
Conselho, a realização da conferência municipal da cidade para fortalecer os processos participativos na 
discussão de planos e projetos para o município, integrando com a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
fundamental para a discussão sobre a Política Urbana (Por exemplo: faz-se um ano antes a Conferência, definem-
IV – seguir e adotar as normas e legislações de órgão competente para o tratamento de efluentes.
Consideramos que esta condição para usufruto de benefícios/incentivos deve ser excluída, uma vez que o 
tratamento competente de seus efluentes se constitui em obrigação, não excedendo as responsabilidades da 
IX – estabelecimento de mecanismos para atuação conjunta dos setores público e privado no alcance das 
transformações urbanísticas da cidade, especialmente na mitigação de impactos gerados por 
Consideramos que é preciso sinalizar as PPP como estratégias não somente de implantar projetos como para 
NOVO INCISO: Áreas Especiais de Controle de Gabarito
Sobre as Áreas Especiais de Controle de Gabarito, consideramos imprescindível sua reinserção na minuta de lei, 
observando a massiva valorização deste instrumento pela sociedade, manifestada, dentre outros aspectos, 
através das contribuições comunitárias na etapa de leitura da cidade. Além disso, não há argumentos técnicos 
NOVO INCISO: Áreas Não Edificáveis
Sobre as Áreas não edificáveis (antigas áreas non aedificandi no Plano Diretor de 2007) e Áreas especiais de 
controle de gabarito, consideramos que devem ser reconstruídas nessa minuta pois são importantes 
Novo inciso: fomentar a participação do cidadão no processo de construção da cidade.
Como os critérios que orientam o cumprimento aos objetivos postos pelo plano foram suprimidos nesta proposta 
de revisão, consideramos necessário (re)associá-los aos seus enunciados. Para isso, a redação dos itens foi 
NOVO PARÁGRAFO ART. 26
§ 1 Os limites georreferenciados das AEIS 1 devem ser atualizados quando da regulamentação específica, a 
Sem observação
NOVO PARÁGRAFO ART. 26
§ 2 A instituição de novas AEIS 1 deverá ser feita por meio de legislação específica, respeitando os critérios 
Sem observação
O QUADRO deve ser alterado de forma a mostrar as diferenças entre estas prescrições para a ZAb e Zad, 
Sem observação
Parágrafo único. As AEIS 2 serão mapeadas, definidas e regulamentadas mediante Decreto do Executivo 
Sem observação
Parágrafo único: Os Eixos Estruturantes indicam vias dotadas de consolidada infraestrutura de transporte 
coletivo urbano que podem ser alvo de políticas especiais de uso e ocupação do solo a partir da sua ratificação 
Quanto a inserção dos Eixos Estruturantes, considerando a justificativa posta no § 4º do Art. 11, é necessário que 
o mesmo seja ratificado dentro do Plano de Mobilidade, para que só assim o mesmo possa ser alvo de políticas 
especiais de uso e ocupação do solo.
Quanto a inserção dos Eixos Estruturantes, considerando a justificativa posta no § 4º do Art. 11, é necessário que 



Primeiro artigo do novo capítulo DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
ART. NOVO - O Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do Município compõe-se, nos termos do que 
dispõem as normas federais de desenvolvimento urbano e a Lei Orgânica do Município do Natal, de órgãos ou 
unidades administrativas de planejamento, política urbana e de meio ambiente, trânsito, transporte e 
mobilidade urbana, habitação de interesse social, saneamento ambiental, ciência e tecnologia, turismo, 
cultura e defesa civil.
Parágrafo único. A participação da população será assegurada por representantes do Poder Público e da 
sociedade civil organizada, por meio da indicação por seus pares, mediante composição paritária, garantindo 
os critérios de diversidade, pluralidade e representatividade, e por meio dos seguintes conselhos:
I – Conselho da Cidade do Natal – Concidade/Natal;
II – Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – Conplam;
III – Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana – CMTMU;
IV – Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – Conhabins;
V – Conselho Municipal de Saneamento Básico – Comsab;
VI – Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCIT;
VII – Comitê Gestor da Orla;
VIII – Conselho Municipal de Cultura – CMC;
Sem observação
SEÇÃO I - Do Fundo de Urbanização - Furb 

(ajuste de redação à nomenclatura correta do Fundo)
(ajuste de redação à nomenclatura correta do Fundo)
Segundo artigo do novo capítulo DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
[NOVO] ART. XX – Caberá a cada conselho articular-se com os demais conselhos nas matérias comuns, 
subsidiar tecnicamente o Conselho da Cidade, analisar as matérias pertinentes a sua área de atuação e votar 
os encaminhamentos propostos pelos órgãos aos quais se vinculam.
Parágrafo único. Os Conselhos Municipais previstos nos incisos II ao X do parágrafo único do Art. XX 
funcionarão como câmaras técnicas do CONCIDADE/Natal, apreciando e emitindo posicionamento técnico 
Sem observação
Supressão do  §3º do Art. 12.
A alteração na definição do Coeficiente de aproveitamento prejudica o conteúdo deste inciso. Sugerimos sua 
Supressão do Art. 14.



Para o caput e seu parágrafo primeiro, ressalta se que seu conteúdo foi incorporado ao Art.  e, portanto, deve 
ser suprimido da sua posição atual.

Para a supressão do parágrafo segundo, justifica-se que a alteração na definição do Coeficiente de 
aproveitamento prejudica o conteúdo deste inciso. 

Para a supressão do parágrafo terceiro, justifica-se que seu conteúdo foi incorporado ao Art. 11 e, portanto, deve 
ser suprimido da sua posição atual.

Para a supressão do parágrafo quarto, justifica-se que a alteração na definição do Coeficiente de aproveitamento 
prejudica o conteúdo deste inciso.

Para a supressão do parágrafo quinto, consideramos que esta proposta deve ser excluída da minuta pois, ainda 
que subsidiado pelas concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário (apenas dois dos 
elementos que caracterizam a infraestrutura urbana e deveriam subsidiar a determinação dos CAs), um 
parâmetro do Plano Diretor, uma das leis mais participativas que temos, não deve ser alterado na forma de 
Decreto. Acreditamos que essa metodologia põe em xeque as discussões e decisões pactuadas coletivamente em 
processo participativo, ainda que sejam ouvidos os Conselhos Municipais.

Para a supressão do parágrafo sexto, consideramos que o incremento do potencial construtivo para os Eixos 
estruturantes só deve ser concebido e concedido após e a partir de sua ratificação no contexto do Plano 
Municipal de Mobilidade, além disso, as edificações construídas fazendo deste benefício devem conceber 
estratégias e obedecer prescrições que estejam em consonância com a valorização da infraestrutura de 
mobilidade de massa, fazendo uso de térreos ativos, uso misto e, sobretudo, a redução drástica das vagas de 
estacionamento para visitantes e até eliminação de garagens para moradores.

Para a supressão do parágrafo sétimo, consideramos que o incremento do potencial construtivo para os Eixos 
estruturantes só deve ser concebido e concedido após e a partir de sua ratificação no contexto do Plano 
Supressão do Art. 191, cujo conteúdo foi transposto para o novo Capítulo DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Sem observação
Supressão do Art. 192, cujo conteúdo foi transposto para o novo Capítulo DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Sem observação
Supressão do inciso I do  §4º do Art. 11. 
A alteração na definição do Coeficiente de aproveitamento prejudica o conteúdo deste inciso. Sugerimos sua 
Supressão do inciso III do  §. 4º do Art. 11.
Os eixos tem sua razão de ser na indução do planejamento urbano em função do poder de articulação através da 
mobilidade de modais de massa, ou seja, o transporte coletivo, o que precisa estar explicitado em sua definição. 
Além disso faz-se necessário que a discussão seja ratificada a partir do Plano temático específico, o de 
Supressão do parágrafo terceiro do Art. 15.
Para justificar a supressão do parágrafo terceiro, consideramos que o município não tem competência para 
definir isenção tributária (IPTU) para RPPNs, que são regidas por legislação federal (manual MMA sobre RPPN – 
SUPRIMIR §1º ART. 76, JUNTAMENTE COM SEUS INCISOS I, II E III



Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR §2º ART. 76
Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR §3º ART. 109
Sem observação
SUPRIMIR §3º ART. 76



Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR §3º ART. 76, JUNTAMENTE COM SEUS INCISOS I, II E III
Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR §4º ART. 76



Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR §5º ART. 76
Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR §6º ART. 76



Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR ART. 29
Artigo movido de forma a ser apresentado no início da discussão sobre as AEIS 1. 
SUPRIMIR ART. 30
Artigo movido de forma a ser apresentado no início da discussão sobre as AEIS 1. 
SUPRIMIR ART. 32
Artigo movido de forma a ser apresentado no início da discussão sobre as AEIS 1. 
SUPRIMIR ART. 49
Com relação a delimitação das Áreas Especiais de Revitalização, a consideramos desnecessária e perigosa à 
preservação do patrimônio edificado da cidade que agora, finalmente, conta com um capítulo nesta lei para sua 
SUPRIMIR ART. 54
A área permeável deve ser disposta no solo do terreno, não devendo ser permitido sobre laje impermeabilizada, 
uma vez que a garantia da permeabilidade do solo é central no planejamento urbano da cidade para infiltração 
das águas pluviais para recarga de aquífero. Além disso “espaços efetivamente verdes e de arborização” não 
SUPRIMIR ART. 75
Como anteriormente explicitado, é necessário evitar a TPC sem a transferência da titularidade para o Município. 
Com esse intuito, o Art. 75 deixa de ter sentido, uma vez que a transferência do domínio pleno dos terrenos se 
SUPRIMIR ART. 77, BEM COMO SEU PARÁGRAFO ÚNICO E INCISOS I, II, III E IV



Primeiramente, os artigos 76 e 77 fazem referência a conceitos e possibilidades que, em um primeiro momento, 
não cabem dentro do que está escrito no plano diretor nem em situações cabíveis ao município, como o conceito 
de Condomínios Urbanísticos - que não existe dentro do PDN - e a possibilidade da existência de áreas em que 
seja impossível determinar o Potencial Construtivo Básico devido a falta parcelamento. Previamente, sabe-se que 
esses artigos foram retirados de uma proposta única, que reconfigurava a Seção dedicada a Transferência de 
Potencial Construtivo por completo, assim como houveram as sugestões retiradas dos estudos feitos pelo IBAM e 
feitas pelo próprio MPE e que foram utilizadas nos artigos iniciais da Seção. Dessa forma, chega-se ao segundo 
motivo para a exclusão dos artigos referidos: a inserção demasiada de fórmulas que chegam ao mesmo 
denominador, escritas de maneira diferente, com pequenas variações, mas que não dispostas para casos 
diferentes, causando confusão e uma possível inaplicabilidade do instrumento. 

A fórmula trazida no Art. 74, a qual foi retirada dos estudos feitos pelo IBAM, traz que AR = (AT*VTC) / VTR. 
Compreendendo que AR (Área Recebida) é a mesma coisa que PCR (Potencial Construtivo Recebido), uma vez que 
representa a área total a ser transferida ao lote receptor, é possível demonstrar os paralelos de ambas as 
fórmulas. Decompondo a fórmula chegamos que AR (ou PCR) seria =  

PCR=[PCBc (Potencial cedente não utilizado)/CAbc (Coeficiente de Aproveitamento Básico da área 
cedente)]*VVLc*VVLr/CABr 

PCR= (PCBc*VVLc*CABr)/(CABc*VVLR) 
SUPRIMIR ART. 98
Sem observação
SUPRIMIR INCISO II ART. 108
É necessário que a participação popular e a publicização dos resultados desses planos estejam expressamente 
garantidas no corpo do texto como forma de destacar a importância dessas diretrizes no trâmite do instrumento 
dos Planos Setoriais, conforme consta nos incisos novos. Não só isso, é necessário também deixar esclarecido, 
SUPRIMIR INCISO II ART. 205
Sugerimos a supressão, já que está contemplado no NOVO inciso XII 
SUPRIMIR INCISO VI-§1º-ART. 72
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
SUPRIMIR inciso VII art. 20: Áreas Especiais de Revitalização
Com relação a delimitação das Áreas Especiais de Revitalização, a consideramos desnecessária e perigosa à 
preservação do patrimônio edificado da cidade que agora, finalmente, conta com um capítulo nesta lei para sua 
Suprimir o Art. 232.
Consideramos grave a proposta de extinguir a Àrea Non Adificandi totalmente, o que figura como um retrocesso 
no acumulado de estudos e leis que protegem o potencial cênico paisagístico da cidade e, especialmente da orla 
de Ponta Negra. Sugerimos que a área retorne ao centro do debate de um amplo projeto urbano-paisagístico 
viabilizado através de lei própria que define as possibilidades de uso e ocupação compatíveis com os princípios 
que ensejaram sua criação.
Suprimir o inciso III do Art. 10º de forma a eliminar a Zona Especial Militar do Macrozoneamento. 



Consideramos que devem ser mantidas 3 macrozonas, sendo elas a Zona Adensável, a Zona de Adensamento 
Básico e a Zona de Proteção ambiental pois entendemos que as diferentes áreas da cidade não podem ser lidas 
de forma homogênea, sobre vários aspectos, sobretudo quanto a infraestrutura instalada e operante.  Conforme 
a própria definição de Zona Adensável sugere, sabemos que há porções do território que não são capazes de 
assimilar intensificação na ocupação do solo por suas características físicas, sociais e de oferta de infraestrutura e 
equipamentos urbanos. Os bairros de Lagoa Azul e Cidade Alta, por exemplo, não podem ser lidos e enquadrados 
sob as mesmas características e consequente estímulo ao adensamento.
Essa proposta, atrelada à distribuição dos coeficientes de aproveitamento por bacia, ignora o conceito de cidades 
compactas e estimula o adensamento disperso, sobretudo em localidades da periferia onde não há infraestrutura 
urbana instalada e oferta de serviços e equipamentos, o que viola o disposto no Artigo 3º desta minuta. Além 
disso, conforme o mapa de coeficiente de aproveitamento máximo por bairro e por bacia de esgotamento 
sanitário propomos que sejam excluídas as porções do território que possuem regulamentações próprias sobre o 
tema como as Zonas de Proteção Ambiental e as Áreas Especiais de Interesse Social, por exemplo. Novamente, o 
SUPRIMIR parágrafo 1º
Com a exclusão da ZEM no macrozoneamento, este parágrafo deverá também ser excluído. Como mencionado 
anteriormente, a criação da ZEM implicaria uma falta de regulação que seria extremamente perigosa para as AEIS, 
SUPRIMIR parágrafo 2º
parágrafo incorporado ao atual artigo 26, portanto pode ser suprimido de sua posição inicial. 
SUPRIMIR parágrafo 3º
parágrafo incorporado ao atual artigo 26, portanto pode ser suprimido de sua posição inicial. 
SUPRIMIR parágrafo 5º
Consideramos que o §5 deve ser alterado e o §6 suprimido pois a flexibilização do uso do solo para edificação de 
residências multifamiliares, a princípio, não contribui para a proteção do valor cênico-paisagístico, para o 
equilíbrio climático da cidade e/ou fortalecimento da atividade turística, objetivos das AEITP. Consideramos, no 
entanto, que o uso misto, pode contribuir para alcançar parte desta meta, sobretudo, nas AEITP 1, 3 e 4. Nas 
SUPRIMIR parágrafo 6º
Consideramos que o §5 deve ser alterado e o §6 suprimido pois a flexibilização do uso do solo para edificação de 
residências multifamiliares, a princípio, não contribui para a proteção do valor cênico-paisagístico, para o 
equilíbrio climático da cidade e/ou fortalecimento da atividade turística, objetivos das AEITP. Consideramos, no 
entanto, que o uso misto, pode contribuir para alcançar parte desta meta, sobretudo, nas AEITP 1, 3 e 4. Nas 
Suprimir parágrafo segundo do Art. 15.                
ter como consequência a exclusão deste artigo. Caso a retirada dessa Zona não seja acatada, é importante 
debater: e durante o uso militar? Eles não precisarão observar as prescrições urbanísticas? Sabemos que são as 
ZPA melhor conservadas, mas a letra da lei deveria abrir essa exceção?

SUPRIMIR PARÁGRAFO ÚNICO ART. 195
Adequação e amarração com o conteúdo do Regimento Interno e demais legislações correlatas 

A inserção dos Plano Setoriais é oportuna na medida em que apresentam escala e complexidade semelhantes às 
OUCs 

Consideramos que o novo texto manteve as atribuições, mas excluiu os vínculos com a estrutura administrativa a 
qual o CONPLAM se vincula. Entendemos necessário deixar isso claro, mesmo sem o detalhamento das funções 
do órgão. Também propõe-se acrescentar atribuições que sinalizem para a articulação entre os conselhos 
referidos no art. 192, conforme indicado nos incisos V e VI (novos).  Os licenciamentos urbanísticos dos Planos e 
projetos apreciados pelo Conhabins e pelo Conselho da Cultura são também objeto de apreciação do Conplam, 
tendo em vista os seus vínculos com o órgão licenciador.   
Suprimir parágrafo único do Art. 16.



O Art. 19 (mantido na proposta da SEMURB) estipula que as diretrizes de uso e ocupação das ZPAs devem ser 
estabelecidos em regulamentações próprias. Isso também diz respeito aos limites, já que todas as referidas áreas 
possuem processos de regulamentação ou de revisão em diferentes fases de elaboração. Além disso, nas 
Suprimir parágrafo único do Art. 19.
Propomos que a necessidade de regulamentação das ZPAs seja mantida, tendo em vista que os referidos 
territórios são dotados de distintos e complexos compartimentos ambientais (muitos dos quais se caracterizam 
como Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o Código Florestal, lei nº 12.651 de 2012). A instituição, 
mesmo que “temporária”, de regras contidas em regulamentações que ainda estão sendo elaboradas ou 
discutidas nos conselhos ou esferas técnicas municipais inviabiliza o próprio processo de regulamentação, e o 
Terceiro artigo do Capítulo - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. novo - Além das atribuições dispostas na Lei Complementar nº 31, de 10 de janeiro de 2001 e suas 
alterações posteriores, cabe ao órgão municipal de planejamento e orçamento, as seguintes atribuições:
I - articular os Conselhos de que trata o artigo anterior, em suas áreas específicas;
II - presidir outros Conselhos aos quais se encontre vinculado.

Sem observação
Trocar a ordem de aparição dos capítulos II e III.
O Capítulo II deve ser dedicado à discussão DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE enquanto o Capítulo III deve 
Sem observação
V – áreas destinadas a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de 
É importante a retirada no caput do artigo a possibilidade de transferência de potencial sem a necessidade da 
transferência da titularidade do imóvel. O texto de alteração também, conforme orientado nas propostas feitas 
pelo IBAM e MPE, sugere a reafirmação que a TPC deve ser feita exclusivamente nas subzonas de Preservação das 
ZPA, não sendo possível em outras áreas em que se possa ocupa parcialmente. Os outros parágrafos foram 
VI – elaborar e aprovar seu regimento interno e formas de funcionamento do Conselho e das suas câmaras 
setoriais, bem como a sua articulação e integração com os demais Conselhos Municipais setoriais. 
Adequação e amarração com o conteúdo da Lei 6.013/2009 e demais legislações correlatas
A partir da alteração do inciso VI e inserção de novo inciso, pretendemos acrescentar nas atribuições do 
Conselho, a realização da conferência municipal da cidade para fortalecer os processos participativos na 
discussão de planos e projetos para o município, integrando com a elaboração do Plano Plurianual (PPA), 
fundamental para a discussão sobre a Política Urbana (Por exemplo: faz-se um ano antes a Conferência, definem-
VIII – prover estratégias de deslocamento de seus funcionários através do transporte coletivo ou de outros 
O simples incentivo ao uso do transporte coletivo não o garante em efetividade e, portanto, não deve ser 
condicionante ao recebimento de benefício, por outro lado, o provimento de estratégias de transporte como 
VIII – reduzir a necessidade de deslocamentos entre a moradia e o trabalho e a adequação dos espaços 
coletivos à acessibilidade urbana, estimulando o desenvolvimento e a utilização de modais ativos.
Como os critérios que orientam o cumprimento aos objetivos postos pelo plano foram suprimidos nesta proposta 
de revisão, consideramos necessário (re)associá-los aos seus enunciados. Para isso, a redação dos itens foi 
XI – adoção da unidade territorial para o planejamento urbano e ambiental, definida pela relação entre os 
Consideramos que é preciso retomar o bairro como unidade territorial do planejamento urbano, associando e 
qualificando seu potencial construtivo e demais prescrições urbanísticas aos diversos sistemas de infraestrutura 
XI- Formas de participação da população envolvida na discussão e elaboração do plano e projeto de 
É necessário a participação dos conselhos relacionados ao tema e o envolvimento da população no processo de 
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