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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 063, DE 08 DE MARÇO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Diretor de Parnamirim/RN e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-

no a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DA POLÍTICA URBANA

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS GERAIS

Art. 1º. O Plano Diretor é o instrumento fundamental da políti-
ca de desenvolvimento urbano, parte indissolúvel do processo
contínuo de planejamento, que deverá contar com a participação
da coletividade, orientando os agentes públicos e privados que at-
uam na construção e na gestão da cidade.

Art. 2º. O Plano Diretor tem o objetivo de orientar o desenvol-
vimento das diversas funções da cidade, sobretudo através do pla-
nejamento do uso e ocupação do solo, a fim de garantir o bem es-
tar e a melhoria da qualidade de vida da população, cumprindo obri-
gatoriamente a função social da propriedade e da cidade.

§ 1º Constitui-se como função social da cidade:
I - a garantia, a todo cidadão, do direito à moradia, transporte

público, saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública,
saúde, educação, segurança, cultura, lazer e recreação;

II - a preservação dos bens coletivos, do patrimônio natural, his-
tórico arquitetônico e cultural da cidade;

III - a participação da sociedade no processo de gestão da cidade.

§ 2º Constitui-se como função social da propriedade:
I - a habitação ou atividade produtiva que esteja compatível com

as condições de infraestrutura local e não causem impacto ao meio
ambiente;

II - a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico cul-
tural e paisagístico;

III - o respeito às normas urbanísticas de ordenamento neces-
sárias à preservação do interesse público.

Art. 3º. Consideram-se como objetivos estratégicos do Plano
Diretor:

I - organizar o uso e a ocupação do solo, garantindo a preserva-
ção do meio ambiente natural e construído;

II - minimizar a ação especulativa imobiliária para propiciar me-
lhores condições de acesso a terra, habitação, trabalho, transporte,

equipamentos públicos e serviços urbanos para o conjunto da po-
pulação;

III - eliminar os vazios urbanos transformando-os em áreas úteis
que venham a beneficiar a população;

IV - reduzir a sobrecarga na infraestrutura urbana instalada;
V - recuperar para a coletividade a valorização imobiliária de-

corrente dos investimentos públicos;
VI - aplicar mecanismos que promovam a integração do

Município à Região Metropolitana de Natal, considerando os as-
pectos ambientais, econômico-sociais e viários;

VII - incluir na estruturação urbana do Município os equipa-
mentos necessários ao atendimento das necessidades básicas da po-
pulação;

VII - promover a implantação dos serviços públicos e equipa-
mentos urbanos e comunitários de forma justa, garantindo o equi-
líbrio entre os projetos de estruturação urbana, de forma a priorizar
o atendimento das comunidades carentes;

IX - garantir a reserva de terras públicas necessárias para a im-
plantação de equipamentos urbanos e comunitários, de áreas ver-
des e programas habitacionais de interesse social;

X - estabelecer um sistema de planejamento urbano e ambien-
tal que acompanhe a dinâmica das transformações sociais e que
garanta a participação da sociedade civil no processo de planeja-
mento, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor;

XI - garantir a melhoria da qualidade ambiental através de con-
trole da utilização dos recursos naturais, recuperação das áreas de-
gradadas, arborização das vias, praças e áreas públicas e da preser-
vação do patrimônio natural e paisagístico;

XII - orientar o ordenamento urbano de forma a ampliar as opor-
tunidades para o desenvolvimento econômico sustentável, valori-
zando os setores das indústrias não poluentes e do turismo, respei-
tando as tradições, vocações, patrimônio natural e cultural do
Município;

XIII - promover a regularização fundiária das áreas ocupadas
por população de baixa renda;

XIV - definir quais instrumentos de política urbana serão ado-
tados conjuntamente pelo setor público e privado;

XV- desenvolver mecanismos de integração entre o Município,
o Estado, a União e outros Municípios, como os consórcios públi-
cos dentre outros, através de políticas públicas que visem o desen-
volvimento sócio-econômico e o crescimento urbano ordenado.

Art. 4º. Na política municipal de desenvolvimento urbano, o
Plano Diretor deverá subsidiar:

I – o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei
orçamentária anual, que estarão submetidas às orientações e dire-
trizes estabelecidas nesta lei;

II – as intervenções urbanísticas de órgãos federais, estaduais e
municipais, na cidade, as quais deverão estar de acordo com esta lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica o Poder Executivo autorizado a
celebrar convênios, contratos e consórcios com outros Municípios
e órgãos da administração direta, indireta e fundacional do Estado
e da União para a consecução dos objetivos e diretrizes definidas
nesta Lei.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI
GACIV
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Art. 5º. O exercício do direito individual da propriedade dos
bens imóveis estará subordinado aos interesses da coletividade pa-
ra atender à função social da cidade e da propriedade.

§ 1º O direito de construir atenderá à função social da proprie-
dade imobiliária.

§ 2º Para cumprir sua função social, a propriedade deve aten-
der, simultaneamente, às seguintes exigências:

I - utilização dos equipamentos e serviços públicos de acordo
com sua capacidade de suporte;

II - utilização compatível com a preservação do meio ambien-
te e do patrimônio arquitetônico, cultural e paisagístico;

III - utilização compatível com a segurança, saúde e conforto
de seus usuários e da vizinhança.

§ 3 º Deverá o proprietário de imóvel situado no Município ob-
servar os critérios da perda da propriedade por abandono, nos ter-
mos do art. 1.276 do Código Civil Brasileiro, Lei Federal 10.406
de 10 de janeiro de 2002.

CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Art. 6º. O Poder Executivo disporá dos seguintes instrumentos
para implementar as diretrizes, objetivos e programas estabeleci-
dos nesta Lei, sem prejuízos daqueles constantes na Lei Orgânica
do Município:

I - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e do IP-
TU Progressivo;

II - outorga onerosa do direito de construir;
III - transferência do direito de construir;
IV - operações urbanas consorciadas;
V - consórcios imobiliários;
VI - direito de preempção;
VII - direito de superfície;
VIII - regularização fundiária; 
IX - conselho municipal de planejamento urbano e meio am-

biente e do fundo municipal de urbanização e conservação am-
biental;

X – áreas especiais.

Seção I
Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e do

IPTU Progressivo

Art. 7º. VETADO.

§1º VETADO.

§ 2º VETADO.

§ 3º VETADO.
I –VETADO;
II –VETADO;
III –VETADO.

§4º VETADO.

§5º VETADO.  

Art. 8º. Em caso de descumprimento das condições, prazos e
das etapas previstas no §5o do artigo anterior, deste Plano, o
Município procederá à aplicação do IPTU progressivo no tempo.

§1º As alíquotas progressivas serão majoradas anualmente pe-
lo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, fixadas da seguinte for-
ma:

I – 1º ano alíquota 2% (dois por cento);
II – 2º ano alíquota 3% (três por cento);
III – 3º ano alíquota 5% (cinco por cento);
IV – 4º ano alíquota 8% (oito por cento);
V – 5º ano alíquota 15% (quinze por cento).

§2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não seja
atendida em 05 (cinco) anos, o Município manterá a cobrança de
acordo com a alíquota máxima até que se cumpra a referida obri-
gação.

§3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à
tributação progressiva de que trata este artigo.

§4º A incidência do imposto de que trata o Caput deste artigo,
poderá ocorrer em imóveis que abriguem edificações em ruínas ou
tenham sido alvo de demolição, abandono, incêndio, desabamen-
to ou que de alguma forma não cumpram a função social da proprie-
dade.

Art. 9º. Caso não sejam atendidas as determinações do artigo
anterior, serão utilizados os critérios propostos para Desapropriação,
de acordo com a Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade.

Seção II
Da Outorga Onerosa do Direito de Construir

Art. 10. As áreas passíveis de aplicação da outorga onerosa são
aquelas nas quais o direito de construir pode ser exercido acima do
permitido pela aplicação do coeficiente de aproveitamento básico,
até o limite estabelecido pelo uso do coeficiente de aproveitamen-
to máximo, segundo o Anexo 2, Mapa 2.II – dos instrumentos ur-
banísticos. (Modificado pela Emenda nº01/2012). 

Art. 11. O Município estabelece a seguinte fórmula para o cál-
culo da outorga onerosa do direito de construir:

VO = ?A x CUB x 0,05

Onde ?A será o adicional de área edificável acima do coefi-
ciente de aproveitamento básico subtraído a área não computável.

§1º VETADO.
I - VETADO;
II -VETADO;
III -VETADO;
IV -VETADO;
V -VETADO;
VI – VETADO;
VII -VETADO;
VIII -VETADO;
IX -VETADO.

§2º As receitas provenientes da outorga onerosa serão reverti-
das exclusivamente para o Fundo Municipal de Urbanização e
Conservação Ambiental - FMUCA, sendo vedada sua utilização pa-
ra qualquer outro fim.

§3º O pagamento da outorga onerosa poderá ser parcelado em
até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, mediante a lavratura
de um termo de reconhecimento de dívida, devendo a primeira
parcela ser recolhida no ato do licenciamento e as demais compa-
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tíveis com o cronograma físico de execução da obra, através de
carnês que serão emitidos pelo Poder Público Municipal.

§4º A expedição das certidões de característica e habite-se fi-
cam vinculadas à quitação do valor da outorga onerosa.

§5º Ficam isentos do pagamento da outorga onerosa os seguin-
tes empreendimentos:

I – todos os equipamentos públicos;
II - empreendimentos habitacionais multifamiliares de interes-

se social, para atender população com renda até 03 (três) salários
mínimos e que comprovem a viabilidade do programa para a faixa
de interesse especificada, após aprovados por organismos ou ins-
tituições credenciadas para essa análise.

Seção III
Transferência do Direito de Construir

Art. 12. VETADO.

PARÁGRAFO ÚNICO – VETADO.
I -VETADO;
II -VETADO;
III -VETADO;
IV -VETADO.

Art.13. VETADO

§ 1º VETADO.

§ 2º VETADO.

Art. 14. VETADO

PARÁGRAFO ÚNICO - VETADO.

Art. 15. VETADO.

Art.16. VETADO.

Art. 17. VETADO.

Art. 18. VETADO.

Seção IV
Das Operações Urbanas Consorciadas

Art. 19.  As operações urbanas consorciadas são passíveis de
aplicação em todo território municipal, e constituem um conjunto
integrado de intervenções e medidas urbanísticas, coordenadas
pelo Poder Executivo, que permitem a participação de agentes pri-
vados.

PARÁGRAFO ÚNICO - Como incentivo ao desenvolvimento
urbano, social e econômico do Município, este instrumento será im-
plantado através de um plano específico visando à intensificação
de usos, melhorias, recuperação, correções ou valorização das áreas
sobre as quais o mesmo tenha incidência. 

Art. 20. As operações urbanas, no Município de Parnamirim,
serão regidas por leis transitórias, com prazo de vigência definido,
instituídas para cada finalidade específica.

Art. 21. As leis de operações urbanas permitem o estabeleci-
mento de parâmetros de uso do solo específicos para a porção do

território na qual incidirão, bem como permitem a inclusão de in-
centivos fiscais e tributários para estimular a adesão dos agentes a
quem se pretenda envolver no processo.

§ 1º As leis de operações urbanas devem definir:
I - delimitação da área de operação urbana consorciada;
II - o projeto de intervenção urbanística, com respectiva regu-

lamentação de usos e potencialidades construtivas;
III - o quadro de obras previstas com cronograma prioritário de

execução, definindo as intervenções obrigatórias e indispensá-
veis;

IV- a especificação dos incentivos fiscais e tributários, com res-
pectivos procedimentos de aplicação;

V - as contrapartidas a serem assumidas pela iniciativa priva-
da, proporcionais aos ganhos advindos do aumento da potenciali-
dade construtiva de cada lote ou área específica beneficiada.

§ 2º As contrapartidas poderão ser captadas pelo Poder Executivo
sob a forma de:

I - recursos para o fundo especial da operação urbana;
II - obras e serviços de infraestrutura urbana;
III - terrenos e habitações destinadas à realocação da popula-

ção atingida;
IV - terrenos ou obras destinadas à implantação de equipamen-

tos públicos;
V- recuperação do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico;
VI - indenizações decorrentes de desapropriações que se fa-

çam necessárias.

Art. 22. Será instituído um comitê de gestão da operação urba-
na com direito à participação dos agentes envolvidos, dos morado-
res e proprietários de imóveis que se localizem na área e dos repre-
sentantes das organizações comunitárias dos bairros ou distritos
afetados pelo projeto.

Seção V
Dos Consórcios Imobiliários

Art. 23. Os consórcios imobiliários poderão ser estabelecidos
mediante proposição do Poder Executivo ou de proprietários de ter-
renos, para viabilizar planos de urbanização, recuperação de imó-
veis e regularização fundiária de assentamentos irregulares ou
programas habitacionais para população de baixa renda, em qual-
quer área do Município. (Modificado pela Emenda nº01/2012). 

§ 1º Nos consórcios imobiliários, o proprietário entrega seu
terreno ao Poder Executivo e, após a realização das obras, recebe
como pagamento lotes urbanizados de valor correspondente ao va-
lor original do terreno, constante na planta genérica de valores an-
tes das obras realizadas.

§ 2º Será permitido ao Poder Executivo compensar dívidas re-
lativas ao imposto predial e territorial urbano que incidam sobre a
propriedade cedida para essa finalidade, na operação de pagamen-
to a que se refere o parágrafo anterior.

Seção VI
Do Direito de Preempção

Art. 24.  O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de
preferência para a aquisição do imóvel urbano objeto de alienação
onerosa entre particulares, conforme os art. 25, 26 e 27, da lei Federal
10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - O direito de preempção (preferência)
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será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:
I - regularização fundiária;
II - execução de programas e projetos habitacionais de interes-

se 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 de unidades de conservação ou proteção ambien-

tal; 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou pai-

sagístico.

Art. 25. Serão consideradas como passíveis da abrangência do
direito de preempção as seguintes áreas:

I – áreas especiais de proteção ambiental – incisos VI, VII e VI-
II do artigo anterior;

II – Centro – incisos IV, VI, e VIII do artigo anterior;
III – Passagem de Areia – incisos I, II, IV e V do artigo anterior;
IV – Emaús – incisos I, II, III, IV, V e VI do artigo anterior;
V – Outras áreas que o Município venha a entender como de in-

teresse público.

Art. 26. VETADO.

Seção VII
Do Direito de Superfície

Art. 27. O direito de superfície poderá ser aplicado em todo ter-
ritório do Município, conforme preceituam os artigos 21 a 24 da Lei
10.257 de julho de 2001 do Estatuto da Cidade, excetuando-se aque-
le aplicado de forma onerosa.

TÍTULO II
DO ZONEAMENTO

CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO

Art. 28. O macrozoneamento, constante no Anexo 2, Mapa 1,
parte integrante desta Lei, divide a totalidade do território do
Município em três zonas:

I - Zona Urbana;
II - Zona de Expansão Urbana;
III - Zona de Proteção Ambiental.

Art. 29. Para efeito desta Lei, considera-se Zona Urbana do
Município de Parnamirim os bairro ou distritos, criados por legis-
lação específica e que se encontram com infraestrutura consolida-
da e adequada à urbanização.

Art. 30.  Para efeito desta Lei, consideram-se Zonas de Expansão
Urbana, as áreas do Município que não estão enquadradas confor-
me definidas no artigo anterior e encontra-se em áreas em proces-
so de ocupação e passíveis de urbanização.

Art. 31. VETADO.
I – VETADO;
II –VETADO;
III –VETADO;
IV –VETADO.

§1º - VETADO.

§ 2º - VETADO.

§ 3º - VETADO.

Art. 32. Não é permitida qualquer atividade modificadora do
meio ambiente natural que altere a sua função ambiental, ou ativi-
dades geradoras de pressão antrópica e impermeabilização do so-
lo, nas Zonas de Proteção Ambiental de que trata o artigo anterior,
estando sob proteção, exceto para os casos de utilidade pública ou
realização de pesquisas científicas, construção de muros, cercas,
jardins, áreas de lazer ou parques, desde que não prejudiquem a fun-
ção ambiental da área, mediante autorização do órgão municipal
de meio ambiente.

PARÁGRAFO ÚNICO - As determinações previstas para as
Zonas de Proteção Ambiental prevalecerão sobre as demais.

Art. 33. As Áreas de Preservação Permanente consideradas por
lei federal, não identificadas no mapeamento deste plano diretor,
também são consideradas Zonas de Proteção Ambiental, aplican-
do-se as prescrições definidas no artigo anterior deste plano.

PARÁGRAFO ÚNICO - As áreas de que trata o caput deste ar-
tigo, são aquelas situadas:

I - em encosta ou parte desta, com declividade superior a 100%
(cem por cento) ou 45º (quarenta e cinco graus) na linha de maior
declive (ver elucidação gráfica no Anexo 3 – Elucidações Gráficas);
(Modificado pela Emenda nº01/2012)

II - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a par-
tir da linha de ruptura, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros
em projeção horizontal no sentido do reverso da escarpa;

III - em duna;
IV - em manguezal, em toda a sua extensão.

CAPÍTULO II
DAS ÁREAS ESPECIAIS

Art. 34. VETADO.

Art. 35. VETADO.

I – VETADO;

II -VETADO;

III -VETADO;

IV - VETADO;

V - VETADO; 

VI - VETADO;

VII – VETADO
a) VETADO;
b) VETADO;
c) VETADO.

VIII – VETADO;

IX – VETADO;

§1º VETADO.

§2º VETADO.
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Art. 36. VETADO. 

Art. 37. VETADO.

Art. 38. VETADO.

§1º VETADO.

§2º VETADO.

Art. 39. VETADO.

PARÁGRAFO ÚNICO - VETADO. 

Art. 40. VETADO

§1º VETADO
I -VETADO;
II -VETADO.

§2º VETADO.

TÍTULO III
DAS DIRETRIZES SETORIAIS

CAPÍTULO I
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 41. Com o objetivo de orientar o desenvolvimento econô-
mico do Município, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes ge-
rais:

I - integrar o Município de Parnamirim no processo de desen-
volvimento da Região Metropolitana de Natal;

II - compatibilizar o desenvolvimento econômico com a prote-
ção do meio ambiente;

III – estimular empreendimentos absorventes de mão de obra,
em especial nos setores industrial, comercial, serviço e de turismo;
(Modificado pela Emenda nº01/2012) 

IV - estimular a cooperação com instituições fomentadoras de
pesquisa e de implementação de projetos ou programas voltados
ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico;

V - estimular a legalização de atividades econômicas informais
com a simplificação de procedimentos de licenciamento e o esta-
belecimento de acordos com entidades representativas de segmen-
tos de atividades econômicas;

VI - estimular a criação de projetos e programas para o desen-
volvimento de cooperativas comunitárias que visam o atendimen-
to da demanda de abastecimento dos setores públicos ou terceiri-
zação de serviços públicos.

Seção I
Das Atividades Industriais, Comerciais e de Serviços

Art. 42. Com o objetivo de orientar o desenvolvimento e o or-
denamento no território municipal, ficam estabelecidas as seguin-
tes diretrizes para as atividades industriais, comerciais e de servi-
ços:

I – priorizar a implantação de industrias de médio e grande por-
te na Área Especial de interesse Industrial, comercial e serviço;
(Modificado pela Emenda nº01/2012) 

II - compatibilizar o uso e ocupação do solo na Área Especial
de Interesse Industrial, comercial e serviço. (Modificado pela
Emenda nº01/2012)

Seção II
Das Atividades de Apoio ao Turismo

Art. 43. O Município apoiará as atividades turísticas, obser-
vando as seguintes diretrizes:

I – investir na implantação de infraestrutura de suporte às ativi-
dades turísticas e incentivar a diversificação dos equipamentos de
apoio ao turismo;

II – promover a urbanização da faixa de praia, integrando-a as
áreas livres adjacentes, de forma a proporcionar a ampliação e
qualificação dos espaços de utilização coletiva, com equipamen-
tos que apóiem as atividades de lazer e recreação;

III – promover melhorias urbanas com infraestrutura e equipa-
mentos de uso público que qualifiquem a cidade e ampliem sua atra-
tividade para a visitação e permanência do turista e vocação para a
exploração desse setor da economia;

IV – incentivar a formação profissional voltada ao desempe-
nho de atividades que apóiam o turismo, bem como promover a edu-
cação da população em geral, para interagir positivamente com es-
sa atividade;

V – garantir a preservação das belezas cênicas naturais e de
preservação da natureza como forma de produção da indústria do
turismo;

VI – incentivar e apoiar as atividades tradicionais e manifesta-
ções culturais, que contribuem para a construção da identidade do
Município;

VII – promover a otimização do uso do solo nas áreas passíveis
de adensamento, como forma de promover meios de hospedagem
para acolher o turista.

CAPÍTULO II
DA HABITAÇÃO

Art. 44. Para assegurar o direito à moradia deve-se promover a
articulação de planos habitacionais com fins de habitação de inte-
resse social, articulando-os com a legislação urbanística, ficando
estabelecidas as seguintes diretrizes:

I – reconhecer, no planejamento do Município, os assentamen-
tos precários, as comunidades ou conjuntos de habitações subnor-
mais e loteamentos irregulares, implantados antes desta lei, como
áreas especiais de interesse social, priorizando programas ou pro-
jetos de recuperação ambiental e regularização fundiária com apli-
cação do recursos do Fundo Municipal de Urbanização e
Conservação Ambiental e Fundo de Habitação de Interesse Social;
(Modificado pela Emenda nº01/2012)

II - discriminar as Áreas Especiais de Interesse Social como por-
ções especiais do território do Município, definindo parâmetros
específicos de ocupação, para implementação de projetos de al-
cance social, ambiental e urbanístico;

III – estabelecer programas de assentamento de população de
baixa renda com a aplicação dos instrumentos urbanísticos conti-
dos nesta Lei.

CAPÍTULO III
DO MEIO AMBIENTE

Art. 45. Para garantir a proteção do meio ambiente natural e con-
dições ambientais para o desenvolvimento sustentado e de uma boa
qualidade de vida da população, devem ser observadas as determina-
ções contidas no Código Municipal de Meio Ambiente, que deve aten-
der aos seguintes objetivos: (Modificado pela Emenda nº01/2012)

I - proteger e conservar os recursos hídricos (Acrescido pela
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Emenda nº02/2012);
II - conservar e recuperar os microssistemas que apresentam ele-

mentos decomposição natural (Acrescido pela Emenda nº02/2012);
III - preservar a paisagem das áreas identificadas relevantes pa-

ra o patrimônio ou interesse público (Acrescido pela Emenda
nº02/2012);

IV - promover a utilização racional dos recursos naturais
(Acrescido pela Emenda nº02/2012);

V – conservar, preservar e recuperar os ecossistemas essen-
ciais e prover o manejo ecológico das espécies (Acrescido pela
Emenda nº02/2012).

Art. 46. Fica instituído o Sistema Municipal de Meio Ambiente,
vinculado ao órgão municipal competente para a execução da po-
lítica de meio ambiente.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO NATURAL, 
CULTURAL E PAISAGÍSTICO

Art. 47. Com o objetivo de incorporar ao processo de planeja-
mento urbano e ambiental o respeito à memória construída e à
identidade cultural da cidade e de suas comunidades, ficam previs-
tas neste Plano as seguintes diretrizes:

I - promover o reconhecimento, mapeamento e caracterização
dos sítios urbanos e edificações que se constituirão o acervo histó-
rico do Município;

II - formular e executar projetos e programas visando à revita-
lização, arborização urbana, preservação e recuperação de áreas que
estabeleçam relações de ambiência urbana com a identidade cultu-
ral das comunidades;

III - utilizar o tombamento para preservar bens naturais ou cons-
truídos.

Art. 48. Os projetos para revitalização, preservação e recupera-
ção a que se refere o inciso I do artigo anterior, respeitarão as se-
guintes diretrizes:

I – classificar os sítios urbanos e imóveis de interesse para a
preservação segundo o tipo e abrangência das características que
se pretende preservar, definindo as obras, ações e níveis de inter-
venção a que estão sujeitos;

II – instituir lei específica para o tombamento de bens naturais
ou construídos;

III – conceder incentivos fiscais temporários e renováveis para
a recuperação ou restauração das edificações de interesse para pre-
servação, mediante proposta da Secretaria Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Planejamento Urbano
e Meio Ambiente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantir a identidade turística que o
elemento denominado Cajueiro de Pirangi representa para o Município,
fica o mesmo considerado patrimônio natural de Parnamirim e deve-
rá ter seu tombamento realizado por legislação específica.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE

Art. 49. Compete ao Poder Executivo definir e implementar a
política de transportes e sistema viário e a instituição de lei especí-
fica para implantação do plano de desenvolvimento do sistema
viário e transportes públicos.

Art. 50. Para elaboração do plano de desenvolvimento do sis-

tema viário e transportes públicos ficam estabelecidas as seguintes
diretrizes:

I – garantir acessibilidade ampla, inclusive para pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida, através da eliminação das
barreiras arquitetônicas; priorizar a circulação de pedestres e ciclis-
tas; 

II - promover o ordenamento do uso das vias, a implantação de
sinalização horizontal e vertical, incluindo a sinalização de orien-
tação turística e a normatização de padrões de largura das faixas de
passeio, estacionamento e tráfego;

III - planejar e operacionalizar a rede viária com estabeleci-
mento da hierarquia das vias, sentidos de fluxos e identificação de
usos ou portes indesejáveis, inadequados ou incompatíveis com a
função das mesmas, priorizando o transporte público de passagei-
ros, definindo, quando couber, faixas exclusivas para o transporte
coletivo e limitando intervalos ou períodos para o tráfego de veí-
culos pesados, carga e descarga;

IV - estabelecer mecanismos para controle de velocidade;
V - elaborar projeto de ampliação do sistema viário e de trans-

porte público multimodal, definindo as etapas de estruturação e am-
pliação da rede viária, identificando a localização de áreas a serem
adquiridas;

VI - estabelecer projetos de alinhamento que deverão ser incor-
porados aos novos projetos de parcelamento do solo e observados,
mediante o licenciamento de construções, visando à implantação
de obras de melhorias ou ampliação do sistema viário;

VII - implantar, melhorar e manter, permanentemente, o siste-
ma de comunicação visual de informação, orientação e sinalização
das vias;

VIII - controlar a implantação de estacionamentos;
IX - definir critérios para avaliação dos impactos produzidos

com a implantação de atividades geradoras de tráfego ou de gran-
des demandas por estacionamento, para coibir repercussões inde-
sejadas na fluidez das vias, podendo estabelecer a exigência de o-
bras ou instalações, ao encargo dos empreendedores solicitantes,
para a liberação dessa atividade;

X - adequar a oferta de transporte à demanda atual e projetada,
procurando aproveitar seus efeitos indutores no processo de ocu-
pação da cidade, priorizando a acessibilidade às centralidades de
bairros ou setores comunitários;

XI - implantar sistema integrado de transportes, observando
itinerários que facilitem a ligação interbairros e intermunicipal, com
integração física, tarifária e multimodal, que permita o deslocamen-
to de forma rápida e confortável dos usuários, por toda região;

XII - ativar o terminal rodoviário e implantar novos terminais
que facilitem a implementação do sistema integrado de transportes;

XIII - priorizar investimentos públicos para drenagem e pavi-
mentação de vias que integrem o sistema viário e de transportes
públicos;

XIV - estimular a adaptação dos veículos que integram a frota
de transportes de massa, com tecnologia que possibilite a redução
da emissão de gases poluentes, resíduos em suspensão e poluição
sonora;

XV - estabelecer procedimentos que visem minimizar os incô-
modos gerados quando da implantação, ampliação ou manutenção
de redes ou sistemas de serviços públicos instalados nas vias, com
o objetivo de evitar situações caóticas e transtorno ao trânsito e à
população;

XVI - investir na implantação de melhoria dos corredores tu-
rísticos, segundo o planejamento paisagístico.

XVII - priorizar investimentos públicos na consolidação do
desenho institucional, através do planejamento, regulação, fiscali-
zação e do acompanhamento de um sistema integrado, multimodal,
com visão metropolitana, vinculado ao Sistema de Transporte
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Sustentável da Região Metropolitana de Natal;
XVIII - planejar, implantar e fiscalizar as demarcações das áreas

não edificantes, reservadas às ampliações nas infraestruturas viárias
existentes, com vistas às expansões urbanas da área metropolitana.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Município, através de ação inte-
grada com órgãos federais e estaduais, envidará esforços para im-
plantação e municipalização da gestão do sistema viário e de trans-
portes urbanos.

Art. 51. O Poder Executivo fica autorizado a elaborar, imple-
mentar e gerenciar o plano de desenvolvimento do sistema viário
e transportes públicos e desempenhar as atividades de planeja-
mento e fiscalização que visem o cumprimento das determinações
desta Lei.

Art. 52. O sistema viário principal do Município de Parnamirim,
conforme Anexo 2, Mapa 4, é constituído pelas seguintes catego-
rias de vias:

I – via estrutural: desempenha as funções de integração das re-
giões metropolitanas, a penetração e articulação; é capaz de com-
portar grandes volumes de tráfego e desenvolvimento de velocida-
des altas, constituída dos sistemas viários multimodais (rodoferro-
viário), através dos corredores de desenvolvimento, possibilitan-
do garantir a fluidez na mobilidade entre as cidades;

II – via coletora – desempenha as funções de distribuição e apoio;
é de importância intermediária na articulação da malha urbana, es-
tabelecendo ligações entre as demais vias e alimentação das vias
estruturais;

III – via local: desempenha a função de acesso direto aos lotes,
constituindo via de pequena solicitação, enquanto itinerário de trá-
fego, caracterizando-se por baixo volume de circulação de veícu-
los e pelo desenvolvimento de baixas velocidades;

IV –vias internas – localizadas dentro de condomínios, têm por
objetivo acessar os lotes exclusivos do referido condomínio, sem
articulação com o arruamento público.

Art. 53. Enquanto não instituído o plano de desenvolvimento do
sistema viário e de transportes, as diretrizes estabelecidas neste ca-
pítulo poderão ser aplicadas como parâmetros para análise de ca-
sos relativos ao sistema viário e de transportes.

CAPÍTULO VI
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS

Art. 54. Para garantir a proteção dos ecossistemas aquáticos,
da saúde humana, a estruturação da base ambiental da cidade e bal-
neabilidade das praias em todo o território do Município, é neces-
sário implantar o sistema municipal de saneamento ambiental que
engloba os sistemas de esgotamento sanitário, abastecimento de
água, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza públi-
ca e manejo de resíduos sólidos, devendo ser instituído por lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Órgão competente do Município de-
verá gerenciar o controle das densidades desenvolvidas em cada
bairro, para subsidiar o planejamento das redes de serviços que com-
põem a infraestrutura urbana.

Seção I
Do Saneamento Ambiental
(Acrescido pela Emenda nº02/2012)

Subseção I

Do Sistema de Esgotamento Sanitário
(Modificado pela Emenda nº01/2012)

Art. 55. Cabe ao Poder Público, de acordo com a política mu-
nicipal de saneamento ambiental, estabelecer e instituir a reserva
das áreas necessárias à implantação do sistema público de coleta,
tratamento e disposição dos efluentes, declarando-as como de in-
teresse público, bem como definir as diretrizes para execução de
atividades de educação sanitária e ambiental junto à população,
para o cuidado e uso adequado dos sistemas implantados.

§1º Nos casos em que as áreas declaradas para implantação de
obras de saneamento estiverem ocupadas, as despesas com as in-
denizações correspondentes caberão ao agente operador do siste-
ma.

§2º A manutenção do adequado funcionamento do sistema pú-
blico de coleta e tratamento de esgotos é de responsabilidade do
agente operador do sistema. No caso de sistema individual (fos-
sas) a responsabilidade é do proprietário ou morador do imóvel
onde se encontra localizado.

§3º É proibida a construção de fossas e sumidouros em área fo-
ra dos limites do lote, bem como o descarte de dejetos e águas ser-
vidas nas vias públicas e no sistema público de drenagem pluvial.
Anão observância, bem como a comprovação de danos ambientais
e à saúde coletiva, sujeita os responsáveis às penalidades cabíveis
a serem discriminadas em lei específica. As orientações para a cor-
reta execução do sistema individual deverão ser obtidas junto à
Prefeitura, através do órgão competente ou do agente operador do
sistema, que também serão os responsáveis pela fiscalização e pro-
cessos educativos pertinentes.

Art. 56. A elaboração e execução de planos e projetos para im-
plantação de sistemas de esgotamento sanitário, pelo agente ope-
rador do sistema, devem ser adequadas ao planejamento urbano e
ambiental do Município.

Art. 57. O agente operador do sistema de serviços de esgoto fi-
ca obrigado a apresentar anualmente ao Município os programas,
planos e projetos para implantação e expansão gradual de redes de
coleta, tratamento e disposição final do esgoto sanitário e respec-
tivas ações sócio-educativas, sempre em obediência às metas pre-
conizadas nos respectivos contratos.

Art. 58. A concessão de autorização para loteamento, subpar-
celamento ou condomínio horizontal e vertical, fora da Zona Urbana,
enquanto não se encontrar implantado o sistema público de coleta
e tratamento do esgoto, implicará na obrigatoriedade de execução,
pelo empreendedor, de sistema independente de coleta, tratamen-
to e disposição final do efluente.

PARÁGRAFO ÚNICO - A implantação ou ampliação da in-
fraestrutura de esgotamento sanitário é prioritária na Zona Urbana
e nos assentamentos residenciais existentes, localizados na Zona de
Proteção Ambiental.

Art. 59. O Poder Executivo, diretamente ou por contratação de
terceiros, prestará o serviço de manutenção dos sistemas indepen-
dentes, individuais ou coletivos de tratamento de esgoto, ficando
autorizado a criar taxas específicas para essa finalidade.

Subseção II
Do Sistema de Abastecimento de Água
(Modificada pela Emenda nº01/2012)
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Art. 60. Deverá ser garantido o abastecimento de água potável
para toda a população do Município, cabendo ao Poder Executivo,
mediante a instituição do plano municipal de saneamento ambien-
tal:

I - atuar junto ao agente operador do sistema de serviços de abas-
tecimento de água com vistas a priorizar a ampliação dos serviços
públicos de distribuição de água, de acordo com o planejamento pa-
ra expansão e adensamento da cidade;

II - declarar, em função do interesse público, a reserva de áreas
para implantação de equipamentos necessários ao sistema de abas-
tecimento de água, de acordo com projetos para instalação ou am-
pliação de rede pública, cabendo ao operador do sistema as despe-
sas com as indenizações correspondentes.

Art. 61. O agente operador do sistema dos serviços de abaste-
cimento de água fica obrigado a apresentar anualmente ao
Município, os programas para implantação gradual de redes de
distribuição de água.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Público pode definir áreas
prioritárias para implantação e ampliação do sistema de distribui-
ção de água, em função da necessidade de liberação de porções do
território como áreas preferenciais para adensamento, observando
o ordenamento e crescimento urbano desejado.

Subseção III
Da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
(Modificada pela Emenda nº01/2012)

Art. 62. Considerando os condicionantes ambientais que difi-
cultam a implantação de aterro sanitário no território do Município,
a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos deve-
rão obedecer a critérios de controle de poluição e minimização de
impactos ambientais, observando as seguintes diretrizes:

I - envidar esforços no sentido de estabelecer convênios e con-
sórcios públicos para instalação de aterro sanitário;

II - elaborar projeto para implantação da coleta seletiva, com a
promoção de programas e projetos alternativos para organização,
cadastramento e capacitação de catadores de material reciclável;

III - promover o tratamento diferenciado dos resíduos oriundos
dos serviços de saúde;

IV – recuperar as áreas degradadas pela utilização de depósito
de lixo a céu aberto.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será permitida a instalação de
qualquer empreendimento que resulte no armazenamento de subs-
tâncias líquidas perigosas, uso de fertilizantes e agrotóxicos, cria-
tório de animais, matadouros e cemitérios na Área Especial de
Interesse Ambiental e na Zona de Proteção Ambiental.

Subseção IV
Da Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
(Modificada pela Emenda nº01/2012) 

Art. 63. VETADO.

I -VETADO;
II -VETADO;
III – VETADO.

Seção V
DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL
(Acrescido pela Emenda nº02/2012) 

Art. 63 – A – VETADO

PARÁGRAFO ÚNICO-VETADO
I - VETADO;
II - VETADO;
III - VETADO;
IV - VETADO;
V - VETADO;
VI - VETADO;
VII – VETADO;
VIII – VETADO;
IX - VETADO.

Art. 63 - B – VETADO.

CAPÍTULO VII
DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS

Seção I
Da Educação

Art. 64. No âmbito da educação, compete ao Plano Diretor ob-
servar os critérios preconizados na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira - LDB 9.394/96 e sucedâneas, assim como:

I – apoiar o planejamento e dimensionamento da construção e
a recuperação de escolas da rede municipal de ensino de forma com-
patível com a demanda local; 

II – priorizar as instalações ou ampliação de equipamentos de
educação nas localidades que concentram população de baixa ren-
da;

III - promover a educação ambiental e o exercício da cidada-
nia, incluindo e valorizando o conteúdo dessas matérias nos temas
transversais dos programas curriculares;

IV - utilizar os instrumentos urbanísticos cabíveis no sentido
de prover o Município de reserva de áreas para a edificação de uni-
dades escolares, sobretudo nas áreas de maior demanda;

V - garantir a adequação urbanística e arquitetônica dos equi-
pamentos que formam a rede de Educação, de modo a permitir a
sua utilização, sobretudo, por pessoas com deficiência ou mobili-
dade reduzidas e idosas. (Acrescido pela Emenda nº02/2012).

Seção II
Da Saúde

Art. 65. Para garantir o cumprimento do dever do Município no
provimento da estrutura necessária ao acesso igualitário aos servi-
ços de saúde, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:

I - garantir a integração dos programas e projetos de saúde com
outros Municípios, Estados ou União;

II - envidar esforços no sentido de prover a estrutura do servi-
ço de saúde pública, com equipamentos e serviços que promovam
a assistência integral à saúde da população;

III – priorizar a instalação de equipamentos de saúde, de forma
a atender prioritariamente a população de baixa renda;

IV - atender, no que couber, às necessidades de saúde da pessoa
com deficiência, da criança, do idoso, da gestante e do adolescente;

V - utilizar os instrumentos urbanísticos cabíveis no sentido de
prover o Município de reserva de áreas para a edificação de unida-
des de saúde, sobretudo nas áreas de maior demanda.

VI – garantir a adequação urbanística e arquitetônica dos equi-
pamentos que formam a rede de Saúde, de modo a permitir a sua
utilização, sobretudo, por pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e idosos.(Acrescido pela Emenda nº02/2012).
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Seção III
Da Promoção Social

Art. 66. Para garantir o cumprimento do dever do Município no
provimento da estrutura necessária ao atendimento da promoção
social, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:

I - utilizar os instrumentos da política urbana para promover a
implantação dos equipamentos de promoção social, nos bairros e
distritos;

II – garantir a adequação urbanística e arquitetônica dos equi-
pamentos que formam a rede de promoção social, de modo a per-
mitir a sua utilização, sobretudo, por pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida e idosos.  (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Seção IV
Da Segurança Pública

Art. 67. Com o objetivo de elevar o nível de segurança pública
no Município, deverão ser priorizadas ações integradas de urbani-
zação nas áreas especiais de interesse social, envolvendo ações so-
ciais, recuperação ambiental, melhorias urbanas de infraestrutura
e programas de regularização fundiária.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Município deverá utilizar os ins-
trumentos urbanísticos contidos nesta Lei, visando à garantia das
metas previstas nos planos de ação em segurança pública.

TÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO DO SOLO

Seção I
Das Dimensões dos Lotes

Art. 68. O parcelamento do solo do Município de Parnamirim
deve observar o padrão de área e dimensões mínimas definidas a
seguir, conforme a sua localização de acordo com Anexo 1, Quadros
de 1 a 9, integrantes desta Lei, considerada a seguinte subdivisão:

I – na Zona de Proteção Ambiental – não será permitido o lo-
teamento e demais formas de parcelamento como desmatamentos,
desdobramentos, remembramento e condomínios fechados, estan-
do em concordância com o Código de Meio Ambiente; (Modificado
pela Emenda nº01/2012)

II – Zona Urbana – área mínima do lote - 200,00 m² (duzentos
metros quadrados) e frente mínima 8,00 m (oito metros); 

III – VETADO.
IV – Áreas Especiais – específico para cada área, conforme o

Anexo I, Quadro 3 a 9;

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os lotes de esquina, serão acres-
cidos 2,00m (dois metros) à sua frente mínima.

Art. 69. O lote padrão para a zona urbana será de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), passíveis da aplicação
dos descontos dos valores a serem pagos nas taxas e emolumentos
no ato do licenciamento, abaixo discriminados:

I – desconto de 15% (quinze por cento) para os lotes maiores
que 200,00 m² a 300,00 m² inclusive; (suprimido pela Emenda
nº03/2012).

II – desconto de 30% (trinta por cento) para os lotes maiores do

que 300,00 m² a 360,00 m² inclusive; (suprimido pela Emenda
nº03/2012).

III – desconto de 50% (cinqüenta por cento) para lotes maiores
do que 360,00 m².

Art. 70. Os condomínios horizontais localizados na Zona Urbana
devem Observar as áreas privativas mínimas de 200,00m² (duzen-
tos metros quadrados) por unidade habitacional e apresentar espa-
ço coletivo destinado à recreação correspondente a 8,00m² (oito me-
tros quadrados) por unidade privativa. (Modificado pela Emenda
nº01/2012) 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na zona de expansão urbana e nas áreas
especiais a área privativa mínima será de 300,00 m² (trezentos me-
tros quadrados) e 10,00 m² (dez metros quadrados) de espaço livre
por unidade privativa. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Art. 71. Em qualquer forma de parcelamento deverá ser garan-
tido o livre acesso às praias, mares, lagoas, rios, praças e parques
públicos, através de logradouros públicos, com acesso a cada
250,00m (duzentos e cinquenta metros), cuja largura será definida
de acordo com a hierarquia da via adjacente.

§ 1º - Entende-se como parcelamento a divisão da terra em uni-
dades juridicamente independentes e individualizadas, de caráter
público e particular, integradas a estrutura urbana e à rede de ser-
viços públicos existentes ou projetados, aprovados pelo municí-
pio.

§ 2º - Considera-se parcelamento do solo as seguintes modali-
dades: loteamentos, desmembramentos, desdobramentos, remem-
bramento e condomínios fechados.

Art. 72. Será permitida a doação de bens públicos para institui-
ções da administração municipal, com exceção das áreas verdes que
não poderão ser doadas em qualquer hipótese.

Art. 73. Os lotes resultantes de loteamentos ou desmembramen-
tos e frações ideais de condomínios, somente poderão ser expostos
à venda após a efetuação do registro dos parcelamentos no cartó-
rio de imóveis competente.

Art. 74. É vedado o licenciamento de qualquer tipo de parcela-
mento, construção, reforma ou ampliação em áreas:

I - passíveis de alagamento, ou declaradas pelo Município co-
mo área de risco;

II – de fundos de bacias fechadas, sem sistemas de drenagem;
III - que detenham ecossistemas protegidos por legislação mu-

nicipal, estadual ou federal;
IV – de Área de Preservação Permanente presente na Zona de

Proteção Ambiental conforme estabelecido em Lei especifica, em
concordância com o código do meio ambiente municipal e Lei
Federal – CONAMA 303.

PARÁGRAFO ÚNICO - Será permitido o parcelamento e li-
cenciamento das áreas discriminadas no inciso I e II, desde que ado-
tadas as devidas soluções técnicas. 

Seção II
Das Dimensões e Características das Vias

Art. 75. Os pedidos de loteamento encaminhados para licen-
ciamento devem observar os seguintes parâmetros referentes à lar-
gura das vias:



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 23 DE MARÇO DE 201310 –– DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

I – vias locais – 12,00m (doze metros); incluídos 2,00m (dois
metros) de passeio público (calçada) de cada lado, conforme elu-
cidações gráficas contidas anexo 3 – Elucidações gráficas;
(Modificado pela Emenda nº01/2012)

II – vias coletoras – 18,00m (dezoito metros); incluídos 3,50m
(três metros e cinquenta) de passeio público (calçada) de cada la-
do e ciclofaixa de no mínimo 1,20m (um metro e vinte) por senti-
do, conforme elucidações gráficas contidas no anexo 3 – Elucidações
gráficas; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

III – vias estruturais – 25,00m (vinte e cinco metros); incluídos
4,50m (quatro metros e meio) de passeio público (calçada) de ca-
da lado e ciclovia de 2,50m (dois metros e meio) ou ciclofaixa de
no mínimo 1,20m (um metro e vinte) por sentido, conforme eluci-
dações gráficas contidas no anexo 3 – Elucidações gráficas.
(Modificado pela Emenda nº01/2012)

§ 1º Sobre a calçada, fica proibida a colocação de trailer, cigar-
reiras, quiosques ou qualquer elemento fixo ou removível de pro-
priedade privada, que impeçam a circulação dos pedestres.

§ 2º Árvores, jardineiras, postes, lixeiras, orelhões, caixas de
correio, hidrantes ou outros equipamentos urbanos similares loca-
lizados nas calçadas devem deixar uma faixa livre e contínua de no
mínimo 1,50m (um metro e meio).

§ 3º Dependendo da localização da gleba que se pretende lo-
tear, o órgão municipal competente fará análise quanto à necessi-
dade de enquadramento das ruas, nas categorias de locais, coleto-
ras e estruturais, com base no planejamento da estrutura viária
existente ou plano de desenvolvimento do sistema viário e trans-
porte público.

§ 4º A relação das vias com suas classificações, encontram-se
no Anexo 1, Quadro 14.

§ 5º As vias sem saída, obedecendo-se as extensões máximas
de quadras de acordo com cada zona, deverão prever balão de re-
torno (cul de sac) dimensionado conforme estabelecido no Anexo
03 (elucidações gráficas). (Acrescido pela Emenda nº02/2012). 

§ 6º Todas as calçadas implantadas nas vias deverão obedecer
aos parâmetros de acessibilidade exigidos pelas normas técnicas
brasileiras e pelas legislações pertinentes ao assunto. (Acrescido
pela Emenda nº02/2012).

Art. 76. Os padrões mínimos de largura das vias, definidos no
artigo anterior, serão aplicados para novas vias a serem abertas,
podendo o órgão municipal competente exigir outros parâmetros
que melhor se enquadrem à malha viária do entorno ou a projetos
de expansão da estrutura viária, observando o plano de desenvol-
vimento do sistema viário e transportes públicos

PARÁGRAFO ÚNICO - O loteador se obriga a cumprir as exi-
gências apresentadas pelo órgão licenciador, para a adequação do
loteamento à estrutura viária.

Art. 77.  Os condomínios horizontais devem adotar a largura mí-
nima de 10,00m (dez metros) para as vias internas, incluindo as
calçadas com largura mínima de 2,00m (dois metros) de cada lado,
devendo dotar as vias sem saída com espaços para manobra, com
largura mínima de 10,00m (dez metros) de diâmetro.

§ 1º As calçadas implantadas ao longo das vias deverão obede-
cer, além da largura mínima de 2,00m (dois metros), aos parâme-
tros de acessibilidade exigidos pelas normas técnicas brasileiras e

à legislação pertinente, no que diz respeito ao dimensionamento pa-
ra passeio livre, declividades, guias rebaixadas e materiais de re-
vestimento.

§ 2º Os condomínios horizontais e verticais deverão apresentar
projeto complementar de paisagismo, que contemple em seu esco-
po projeto específico de arborização.

Art. 78. As vias coletoras e estruturais devem prever ciclofai-
xas de no mínimo 1,20m (um metro e vinte) por sentido ou ciclo-
via com largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta) estas
sendo apenas nas vias estruturais.

Art. 79. Os loteamentos licenciados após a aprovação desta lei
devem observar a seguinte extensão máxima de quadra:

I – 250m (duzentos e cinqüenta metros) quando localizados na
Zona Urbana e Expansão Urbana; (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

II - 300m (trezentos metros) quando localizados na Zona de
Expansão Urbana; (Suprimido pela Emenda nº03/2012).

III - 200m (duzentos metros) nas Áreas Especiais de Interesse
Ambiental. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Seção III
Das Reservas de Áreas para o Município

Art. 80. Os loteamentos apresentados para licenciamento ao
órgão municipal competente devem reservar, além das áreas desti-
nadas a vias, uma área correspondente a 15% (quinze por cento),
destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitá-
rios e áreas verdes.

§ 1º As áreas indicadas no caput deste artigo passarão a integrar
o domínio do Município, sendo vedada sua alienação sob qualquer
forma.

§ 2º VETADO.

§ 3º Nos parcelamentos de glebas que possuam áreas de preser-
vação permanente integrantes do projeto, estas não serão incluídas
para efeito do cálculo de áreas públicas destinadas ao Município.

§ 4º O Poder Executivo deve reservar, no mínimo, 30% (trinta
por cento) da área destinada ao Município para área verde.

§ 5º As áreas verdes e as de reserva legal advindas de aprova-
ção de projeto de loteamento não poderão ter sua destinação alte-
rada, através do procedimento de desafetação para qualquer fina-
lidade que destitua essas áreas como de uso comum do povo.

Art. 81. VETADO.

§ 1º VETADO.

§ 2º VETADO.

§ 3º VETADO.

Art. 82. As áreas destinadas à implantação de equipamentos
comunitários e área verde devem constituir gleba única. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da doação de área superior a
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5.000m², esta poderá ser fracionada em áreas múltiplas de 5.000m²
e fração.

Seção IV
Da Infraestrutura Básica para Novos Parcelamentos

Art. 83. Constituem infraestrutura básica os equipamentos ur-
banos de ordenamento e escoamento de águas pluviais, as vias de
circulação, os sistemas de distribuição de energia elétrica, ilumi-
nação pública e/ou das vias quando se tratar de condomínios fe-
chados, esgotamento sanitário e abastecimento de água. (Modificado
pela Emenda nº01/2012) 

Art. 84. Os loteamentos e condomínios serão obrigados a im-
plantar infraestrutura básica, devendo apresentar, junto ao pedido
de licenciamento, o cronograma de execução desses serviços, com
prazo máximo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais
2 (dois) anos. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

§ 1º Como garantia para cumprimento da exigência da infraes-
trutura dos loteamentos, ficará caucionado para o Município 20%
(vinte por cento) dos lotes, que deverão ser discriminados no do-
cumento de licença e averbados no ato de registro do loteamento
no cartório de imóveis competente. (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

§ 2º Para os condomínios, a emissão das certidões de caracte-
rísticas e habite-se está vinculada à conclusão da execução da in-
fraestrutura. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Art. 85.  A execução da infraestrutura a que se refere o artigo
anterior compreenderá os seguintes serviços:

I - abertura de vias;
II - colocação de guia e pavimentação da via e do passeio pú-

blico;
III - instalação das redes de energia elétrica, abastecimento de

água e sistema de esgoto tratado;
IV - instalação de iluminação das vias;
V - implantação do sistema de drenagem e infiltração de águas

pluviais.

Art. 86.  Ocorrendo a caducidade da licença para loteamento
ou desmembramento sem que os lotes tenham sido vendidos, o
projeto fica impedido de ser executado, podendo ser solicitada pe-
lo proprietário a emissão do desembargo dos lotes caucionados, nos
termos definidos pelo artigo anterior desta Lei.

Art. 87. Havendo necessidade de implantação de sistema de es-
gotamento e tratamento individual e privativo do esgoto sanitário,
o local definido para o despejo do efluente deve prever acesso di-
reto à via, para possibilitar a manutenção pelo órgão competente
da administração municipal ou empresa operadora do sistema, au-
torizada a prestar esse serviço.

Art. 88. O projeto de loteamento ou desmembramento aprova-
do, observando as condições estabelecidas nesta Lei, deverá ser exe-
cutado no prazo constante no cronograma de execução, sob pena
de caducidade da licença, podendo essa ser renovada, uma única
vez, por um prazo de mais 2 (dois) anos, mediante pagamento de
taxa correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da li-
cença.

Art. 89. Expirado o prazo definido na licença sem a implanta-
ção de infraestrutura básica, ocorrida à venda de lotes, o Município

poderá dispor dos lotes caucionados para viabilizar a execução de
infraestrutura do loteamento, cobrando do loteador, por via judi-
cial, os valores necessários à complementação dos custos das obras,
caso haja defasagem entre esses e o valor dos lotes caucionados.

Art. 90. O acatamento final do loteamento e/ou desmembramen-
to será emitido quando constatada a realização das obras previstas,
conforme projetos aprovados, sendo expedida a certidão de de-
sembargo dos lotes caucionados, para averbação pelo cartório de
imóveis competente.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada a venda dos lotes cauciona-
dos, antes do registro do desembargo emitido pelo Município.

Seção V
Da Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Art. 91. A organização do território municipal, por meio de
desmembramentos e/ou loteamentos, deverá assegurar a mobili-
dade e a acessibilidade em seu interior e a compatibilidade regio-
nal necessária e essencial à circulação de pessoas e veículos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Por mobilidade compreende-se o di-
reito de todos os cidadãos ao acesso aos sistemas de circulação e
aos espaços públicos em geral, aos locais de trabalho, aos equipa-
mentos e serviços sociais, culturais e de lazer, através dos meios de
transporte coletivos, sistema de transporte ferroviário, transportes
individuais e dos veículos não motorizados, de forma segura, efi-
ciente, socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável.

Art. 92. A implantação de qualquer projeto, público ou priva-
do, deverá, na respectiva área, considerar:

I - a articulação e complementaridade com a infraestrutura de
mobilidade e circulação urbana;

II - os princípios de acessibilidade previstos no Decreto Federal
No 5.296/2004, como também na NBR 9050/2004, aplicável, e
demais legislações vigentes bem como complementares sucedâ-
neas;

III - critérios e parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei
e na legislação municipal pertinente, no que couber.

CAPÍTULO II
DAS POTENCIALIDADES CONSTRUTIVAS

Seção I
Do Coeficiente de Aproveitamento

Art. 93.  VETADO.

I – VETADO.
II –VETADO.
a) VETADO;
b) VETADO;
c) VETADO;
d) VETADO;
e) VETADO;
f) VETADO;
g) VETADO;
h) VETADO;
i) VETADO.

§ 1º VETADO.

§ 2º VETADO.
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§ 3º VETADO.

Art. 94. Aimpossibilidade de utilização do coeficiente de apro-
veitamento básico poderá implicar no direito de transferência do
potencial construtivo.

Seção II
Da Densidade
(Suprimida pela Emenda nº03/2012)

Art. 95. VETADO. 

PARÁGRAFO ÚNICO - VETADO.

Seção III
Dos Recuos

Art. 96. Para o subsolo, primeiro pavimento (térreo) e segundo
pavimento de edificações, será exigido um recuo frontal correspon-
dente a 3,00m (três metros), medidos a partir do limite do terreno.

§ 1º Quando o projeto previr estacionamento na faixa do recuo
frontal, este deverá medir no mínimo 4,50m (quatro metros e meio).

§ 2º Em nenhum caso será permitido o uso da calçada para es-
tacionamento de veículos, nem fazer parte do cálculo do recuo.

§ 3º A somatória das áreas das construções que podem ocupar
o recuo frontal, tais como guaritas, portarias, depósitos, gás e lixo,
subestação, não podem ultrapassar 20% (vinte por cento) da área
do recuo.

Art. 97. Para o primeiro pavimento (térreo) e segundo pavi-
mento de edificações, serão exigidos os recuos laterais e de fundos
correspondentes a 1,50m (um metro e meio), medidos a partir do
limite do terreno.

Art. 98. Para os pavimentos elevados acima do segundo pavi-
mento ou com altura superior a 6,00m (seis metros), aplicam-se os
seguintes parâmetros:

I - Para os recuos serão observadas as seguintes fórmulas:
a) para recuos frontais = 3,00 + H ÷ 10; 
b) para recuos laterais e de fundos = 1,5 + H ÷ 7,5.
H = altura da edificação medida a partir do piso do primeiro pa-

vimento acima do térreo até o piso do último pavimento útil.

§ 1º Para os recuos laterais e de fundos aplicam-se os seguintes
parâmetros:

I – primeiro pavimento (térreo) ou até 3,00m (três metros) de
altura, sem previsão de aberturas e sem contar a cobertura, desde
que essa não ultrapasse 2,00m (dois metros) de altura, poderá con-
jugar até 80% (oitenta por cento) da extensão;

II – segundo pavimento ou até 6,00m (seis metros) de altura,
sem contar a cobertura, recuo mínimo de 1,50m (um metro e meio);

§ 2º O reservatório de água superior deverá observar o recuo mí-
nimo de 1,50m (um metro e meio);

§ 3º Nos empreendimentos constituídos por mais de uma edifi-
cação o afastamento entre as mesmas será, no mínimo, igual à so-
ma dos afastamentos exigidos para o recuo lateral de cada edifica-
ção.

Art. 99. VETADO.

Seção IV
Dos Gabaritos

Art. 100. Para todo o território do Município serão observados
os parâmetros de gabarito exigidos para segurança de vôos, con-
forme estabelecido pelo Ministério de Estado da Aeronáutica, con-
forme anexo 2, Mapa 3.I. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Art. 101. Visando a preservação das características da paisagem
e da singularidade urbanística dos assentamentos costeiros, ficam
submetidas ao controle especial de gabarito as áreas identificadas
no Anexo 2, Mapa 3.I, desta Lei, segundo os seguintes critérios:

I – para os imóveis localizados na Área Especial de Controle de
Gabarito, fica limitado ao cone de aproximação explicitado no Anexo
2, Mapa 3.I, das Áreas Especiais, e Elucidações Gráficas, constan-
te no anexo 3 – Elucidações gráficas. (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

II - para os imóveis localizados na Zona Especial de Controle
de Gabarito, entre a Av. Rota do Sol/Av. Dep. Marcio Marinho e a
linha de preamar, destacada no Anexo 2, Mapa 3.I, o gabarito das
edificações fica limitado à altura de 7,50m (sete metros e meio), me-
didos a partir do perfil natural do terreno, segundo a linha perpen-
dicular ao referido perfil; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

III - para os imóveis localizados na Zona Especial de Controle
de Gabarito, entre a Av. Dep. Marcio Marinho e a Avenida São
Sebastião, destacada no Anexo 2, Mapa 3.I, o gabarito das edifica-
ções fica limitado à altura de 12,00m (doze metros), medidos a
partir do perfil natural do terreno, segundo a linha perpendicular
ao referido perfil; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

IV -VETADO.

§ 1º VETADO

§ 2º VETADO

Art. 102. As edificações verticais, em todo o território do
Município, devem observar os critérios estabelecidos pelas normas
brasileiras para segurança contra incêndio, bem como o Código de
Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do RN.

Seção V
Da Ocupação do Subsolo

Art. 103. Para utilização do subsolo ficam estabelecidos os se-
guintes parâmetros:

I - Utilizar os mesmos parâmetros de Taxa de Ocupação Máxima,
estabelecidos para cada zona ou área especial, conforme definido
no Anexo 1; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

II - altura máxima acima do nível natural do terreno – 1,25m (um
metro e vinte e cinco centímetros) em relação ao ponto médio da
testada do lote, utilizada para o acesso principal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será permitida a construção do
subsolo nas áreas especiais de interesse ambiental.

Seção VI
Das Reservas para Estacionamento

Art. 104. Os projetos relativos à implantação, funcionamento
ou mudanças de uso, de empreendimentos de impacto que contri-
buam para alterações significativas nas condições do tráfego urba-
no, deverão apresentar, entre outros, estudos técnicos sobre o im-
pacto no trânsito urbano, objetivando definir as soluções a serem
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adotadas, dentro e fora dos limites do empreendimento, relativas
aos estacionamentos, manobras, vagas exclusivas para idosos e
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e as medi-
das mitigadoras, em casos excepcionais. (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

§ 1º Ficam estabelecidos os parâmetros do Anexo I, Quadro 13,
para reserva de vagas para estacionamento. (Modificado pela
Emenda nº01/2012)

§ 2º Caso o empreendimento não tenha local suficiente para aco-
modar a quantidade de veículos necessários, este poderá acomo-
dar em terreno locado ou de propriedade do empreendedor, que es-
teja situado em um raio de abrangência de 150,00m (cento e cin-
quenta metros) do local do empreendimento, medidos a partir do
centro da testada do lote. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

§ 3º O Município estabelecerá, mediante instituição do plano de
desenvolvimento do sistema viário e transporte público, parâme-
tros de demanda por estacionamento a serem exigidos no dimen-
sionamento da reserva mínima, para cada uso ou conjunto de ativi-
dades, bem como a regulamentação para empreendimentos causa-
dores de impacto no trânsito, com base no Anexo 1, Quadro 13,
desta Lei. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

§ 4º Em local de estacionamento coletivo deverão ser previstas
vagas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e ido-
sos, conforme legislação pertinente. (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

CAPÍTULO III
DOS USOS E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTOS

Seção I
Dos Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo

Art. 105.  O uso e ocupação do solo no Município de Parnamirim
observarão critérios de compatibilidade com relação às condições
de sustentabilidade ambiental, da zona ou área na qual incide e da
política de desenvolvimento econômico, social e urbanístico defi-
nida neste Plano.

Art. 106. Para as Zonas de Proteção Ambiental - ZPAs - serão
permitidos usos especiais destinados a infraestrutura urbana, tais
como: instalações para poço de captação, sistema viário, pontes e
instalações para pesquisa, observando os critérios estabelecidos
no capítulo dos Serviços Públicos e Equipamentos Públicos e
Comunitários e demais restrições estabelecidas para a conserva-
ção da Zona.

§ 1º Os usos destinados à produção agrícola e criação de animais
serão permitidos, avaliadas as condições de manejo e observados os
critérios e restrições estabelecidas para a preservação da Zona.

§ 2º A definição das potencialidades para uso e ocupação dos
terrenos localizados na Zona de Proteção Ambiental não inviabili-
za a aplicação de outras restrições ou a definição de inviabilidade
do uso do terreno, quando se justifique, devido à incidência de ecos-
sistemas, distinguidos como de preservação, por legislação muni-
cipal, estadual ou federal, identificadas mediante a análise do pe-
dido de licenciamento do uso ou atividade.

§ 3º Independente do uso pretendido, o pedido de licenciamento
na área de abrangência da Zona de Proteção Ambiental, deve conter:

I - projetos urbanísticos, arquitetônicos e de instalações com-

plementares; 
II - mapeamento hidrogeológico e descritivo da área;
III - mapeamento com descritivo da vegetação que incide nes-

sa área;
IV - estudo de viabilidade ambiental, com análise dos impactos

a serem causados com a implantação do uso e identificação dos re-
cursos a serem utilizados para manter o equilíbrio ambiental.

Art. 107. Na Zona Urbana, serão permitidos todos os usos, ob-
servando-se a taxa de ocupação máxima de 80% (oitenta por cen-
to) da área do terreno.

§ 1º Aplicam-se sobre as áreas especiais os parâmetros urba-
nísticos contidos nos Quadros de 3 a 9, integrantes do Anexo I;

§ 2º Os usos ou atividades geradoras de poluição sonora ou vi-
brações, emissão de gases, poeiras ou odores, de tráfego intenso ou
grandes demandas por estacionamento, independente do porte, so-
mente poderão ser solicitados para licenciamento de construção ou
instalação mediante aprovação prévia de relatório de impacto, quan-
do comprovado estar garantida a mitigação dos efeitos indesejáveis
ou incompatíveis com a vizinhança e com o sistema viário.

Art. 108. VETADO.

Seção II
Dos Usos Causadores de Impacto

Art. 109.  Qualquer empreendimento que venha a sobrecarre-
gar a infraestrutura urbana já instalada deverá apresentar relatório
técnico elaborado por profissional habilitado, apresentando as me-
didas mitigadoras a serem adotadas quando da implantação do em-
preendimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Estudo de Impacto de Vizinhança
não exime o empreendedor da elaboração de outros estudos de im-
pacto ambiental.

Art. 110. Ficam estabelecidos os seguintes usos ou atividades
como causadoras de impacto e sujeitas à apresentação de Estudo
de Impacto de Vizinhança:

I – atividade, independentemente do porte, que utilize fontes so-
nora que produza nível de ruído além dos limites estabelecidos pe-
la legislação Federal vigente, Lei Estadual nº6.621 e normas técni-
cas da ABNT; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

II - atividade que libere gases, fumaças, odores ou partículas no ar;
III - atividades que concentrem mais de 200 pessoas ao mesmo

tempo, ou que promovam concentração de fluxo e trânsito em ho-
rário específico;

IV - atividades extrativistas de recursos naturais;
V - instalações destinadas ao processamento, estocagem e/ou

disposição final de substâncias ou de resíduos tóxicos e perigosos;
VI – instalações industriais, comerciais, residenciais e recrea-

tivas, cujas atividades gerem poluentes em desacordo com crité-
rios, diretrizes e padrões normatizados desses usos por Lei
Municipal, Estadual e Federal. (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

§1º Consideram-se impactantes as instalações que comportam
as atividades ambulatoriais e hospitalares, de ensino, cinemas, tea-
tros, marcenarias, oficinas mecânicas, depósitos de materiais de
construção, serralharias, metalurgia, casas de recepções, shows e
eventos, centros de velório, centros de convenções, centros co-
merciais e empresariais, igrejas ou templos religiosos, ginásios es-



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 23 DE MARÇO DE 201314 –– DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

portivos, agências bancárias, empresas de transportes ou que tra-
balhem com frotas de veículos de qualquer porte, oficinas mecâni-
cas e marmorarias.

§2º São também considerados empreendimentos de impacto, as
seguintes atividades, independentemente da área construída: 

I – shopping center; 
II – centrais de carga; 
III – centrais de abastecimento; 
IV – estações de tratamento; 
V – terminais de transporte; 
VI – transportadora; 
VII – garagem de veículos de transporte de passageiros; 
VIII – cemitérios; 
IX – presídios; 
X – postos de serviços, com venda de combustível; 
XI – depósitos de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
XII – supermercados ou hipermercados; 
XIII – estações de rádio/base; 
XIV – autódromos, hipódromos, parque de vaquejadas, praças

esportivas, estádios e ginásios; 
XV – empreendimentos sujeitos à apresentação de estudo pré-

vio de impacto ambiental; 
XVI – hospitais com mais de 20 (vinte) leitos e clínicas médi-

cas, dentárias e laboratórios de análises clínicas com mais de 10
(dez) salas; 

XVII - escolas com mais de 300 (trezentos) alunos por turno; 
XVIII – depósitos de materiais de construção; 
XIX – oficinas automotivas; 
XX – serrarias; 
XXI – centro comercial com mais de 10 (dez) lojas; 
XXII – igrejas, templos ou edificações com fins religiosos. 

§3º Outros empreendimentos que, a critério do órgão licencia-
dor, através de justificativa técnica, estejam obrigados à apresen-
tação de estudos de impactos.

Art. 111. A comercialização de fogos de artifícios somente se-
rá permitida quando realizada através de estabelecimentos creden-
ciados e que satisfaçam aos requisitos de segurança estipulados
em normas técnicas, bem como licenciados junto ao órgão muni-
cipal competente. 

Art. 112. A implantação e operação de postos de distribuição
de combustíveis, assim como de distribuição de gás no varejo, de-
penderão do atendimento às exigências quanto ao controle e moni-
toramento de vazamentos, tratamento e destinação adequados de
óleos usados e águas de lavagem, contidas nas legislações
Municipais, Estaduais e Federais. 

Art. 113. O licenciamento para construção ou instalação de u-
sos causadores de impacto depende da aprovação prévia de Estudo
de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança pe-
lo órgão municipal competente, guardando observância ao previs-
to na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

PARÁGRAFO ÚNICO - Na análise do Relatório de Impacto
de Vizinhança o Poder Executivo deve avaliar a eficiência das so-
luções apresentadas para mitigação de impactos, podendo exigir
outras medidas que entendam pertinentes para sanar os efeitos in-
desejáveis que se apresentem, além de estabelecer restrições quan-
to ao horário de funcionamento, quando necessário.

Art. 114. Para fins de análise dos empreendimentos de impac-
to são considerados usos geradores de interferência no tráfego, as

seguintes atividades: 

I – geradoras de carga e descarga; 
II – geradoras de embarque e desembarque; 
III – geradoras de tráfego de pedestres; 
IV – caracterizadas como pólos geradores e atrativos de veícu-

los. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Aanálise dos usos geradores de inter-
ferência no tráfego será feita pelo órgão municipal competente. 

Art.115. As atividades já instaladas, que se enquadrem como
causadores de impacto devem solucionar os efeitos indesejáveis,
no prazo máximo de 06 (seis) meses quando denunciado por qual-
quer cidadão ou quando notificada pela fiscalização municipal em
caso de compromisso do dano ambiental que estipulará prazo,
nunca superior a 06 (seis) meses, para a correção dos incômodos à
vizinhança. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Art. 116. Será permitida a realização de eventos ou manifesta-
ções culturais e promocionais turísticas, incentivada pelo Poder
Executivo, mediante autorização concedida pelo órgão municipal
competente.

Art. 117. Fica estabelecido o prazo máximo de 90 (noventa) dias,
a partir da vigência desta Lei, para o Poder Executivo publicar o
termo de referência a ser observado na elaboração do Relatório de
Impacto de Vizinhança.

Art. 118. Os projetos relativos à implantação, funcionamento ou
mudanças de usos, de empreendimentos de impacto, que venham a
contribuir para alterações significativas nas condições do tráfego ur-
bano, deverão apresentar, entre outros, estudos técnicos sobre o im-
pacto sobre o trânsito urbano, objetivando definir as soluções a se-
rem adotadas dentro e fora dos limites do empreendimento, relativas
a: acessos, estacionamentos, manobras, vagas exclusivas para ido-
sos e para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e as me-
didas mitigadoras, em casos excepcionais, de acordo com o Anexo
1, Quadro 12 e Anexo 3, Folha 1. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

TÍTULO V
DO SISTEMADE PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO PO-

PULAR

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UR-

BANO E MEIO AMBIENTE

Art. 119. Para garantir o processo democrático de planejamen-
to e gestão da cidade, fica instituído o Conselho Municipal de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente - COMPLUMA.

Art. 120. O COMPLUMA é o órgão consultivo e deliberativo
de assessoria ao Poder Executivo, com a finalidade de analisar, apro-
var e propor medidas relacionadas com as diretrizes desta Lei e de-
liberar sobre questões onde inexistam legislações específicas, res-
peitando o caráter deliberativo dos demais conselhos.

TÍTULO VI
DA REGULARIZAÇÃO

CAPÍTULO I
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 121. A regularização fundiária será aplicada em todo mu-
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nicípio, inclusive nas Áreas Especiais de Interesse Social, utilizan-
do, pelo menos, os seguintes instrumentos com o que preceitua o
Estatuto da Cidade e demais normas da legislação pertinente:
(Modificado pela Emenda nº01/2012)

I – usucapião especial urbano, lei 10.257/2001; (Modificado pe-
la Emenda nº01/2012)

II – concessão de uso especial para fins de moradia, medida
provisória 2220/2001; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

III – usucapião administrativa, conforme preceitua a lei
11.977/2009; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

IV – usucapião coletiva, conforme preceitua o Estatuto da
Cidade, lei 10.257/2001. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

CAPÍTULO II
DA REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS

Art. 122. Fica criada a categoria “imóvel regularizado”, para
efeito de cadastramento e regularização de imóveis no Município
de Parnamirim, que embora não estejam em conformidade com a
legislação de uso e ocupação do solo em vigor, comprove sua exis-
tência anterior à vigência desta Lei.

Art. 123. Serão enquadrados na categoria definida no artigo
anterior os imóveis cujas irregularidades identificadas não violem
direitos subjetivos públicos e privados e versem sobre:

I – obras e serviços realizados anteriores ao ano de 2000;
II – obras e serviços enquadrados como infrações de natureza

leve;
III – obras e serviços enquadrados como infrações de natureza

moderada.

PARÁGRAFO ÚNICO - Excetuam-se da categoria constante
no caput deste artigo as obras ou serviços enquadrados nas infra-
ções de natureza grave.

Art. 124. Sendo o projeto aprovado, o interessado deverá pagar
à municipalidade:

I – nos casos enquadrados no inciso I do artigo anterior, o do-
bro do valor devido, recolhido para licenciamento nos procedimen-
tos regulares;

II – nos casos enquadrados no inciso II do artigo anterior, o tri-
plo do valor devido.

PARÁGRAFO ÚNICO - O proprietário do imóvel regulariza-
do poderá optar pela condição de legalizado em qualquer tempo que
achar conveniente, desde que promova a devida adequação da edi-
ficação à legislação vigente à época, seja através de reforma ou de-
molição, cessando a majoração do IPTU no exercício seguinte à
adequação.

TÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES

Art. 125. O uso, ocupação, utilização ou parcelamento do solo;
a execução de serviços; as modificações das características pree-
xistentes de porção do território municipal, somente serão consi-
deradas legalizadas, no Município de Parnamirim, quando obtida
licença ou autorização do órgão licenciador competente, vincula-
do à administração municipal, independente da titularidade da

propriedade na qual incida.

PARÁGRAFO ÚNICO - Constitui infração, toda e qualquer
inobservância das normas contidas nesta Lei, e das demais normas
da legislação em vigor, sujeitando o infrator às penalidades previs-
tas neste capítulo, de acordo com o Anexo 1, quadro 10, desta Lei.

Art. 126. As infrações se classificam conforme as seguintes ca-
tegorias:

I - leve - aquela que atenta contra as normas que incidem dire-
tamente sobre a edificação ou lote;

II – moderada – aquela que atenta contra as normas que inci-
dem diretamente no que se refere ao ordenamento da cidade;

III - grave - aquela que atenta contra as normas que incidem di-
retamente sobre os aspectos que se referem à preservação ambien-
tal, ao patrimônio coletivo e à qualidade ou conforto da vizinhan-
ça.

Art. 127.  São consideradas infrações leves:

I – não observância das normas estabelecidas para recuos, ilu-
minação, aeração e dimensão mínima de ambientes;

II – não observância da distância mínima de aberturas para as
divisas do terreno.

Art. 128. São consideradas infrações moderadas: 

I - iniciar obras ou desenvolver atividades sem a devida licen-
ça;

II - deixar de observar parâmetros relativos ao parcelamento do
solo, coeficientes de ocupação e aproveitamento, ordenamento viá-
rio, bem como a largura de calçadas, conforme o padrão estabele-
cido pela legislação municipal em vigor;

III - construir ou parcelar em terrenos quando notificado; 
IV - deixar de cercar ou murar terrenos quando notificado;
V - colocar cartazes, letreiros, faixas, anúncios, placas, lumi-

nosos ou qualquer publicidade ao ar livre, sem licença ou em desa-
cordo com a legislação;

VI - colocar barreiras ou concorrer para que prejudiquem a aces-
sibilidade urbana;

VII - não observância da área do lote mínimo e dimensão míni-
ma da testada frontal;

VIII – desobediência do cumprimento previsto no recebimen-
to de notificação sobre infração;

IX – desobediência ao auto de embargo.

Art.129. São consideradas infrações graves:

I - concorrer para modificar de forma prejudicial o escoamen-
to, armazenamento, qualidade química e biológica das águas super-
ficiais e de subsolo;

II - atentar ou concorrer para a degradação de reservas ou ecos-
sistemas ecológicos preservados pela legislação municipal, esta-
dual e federal;

III - atentar ou concorrer para a descaracterização de constru-
ções, unidades ou conjuntos urbanísticos ou arquitetônicos de va-
lor cultural ou histórico, tombados ou não que tenham sido decla-
rados de interesse cultural ou histórico;

IV - deixar de cumprir normas relativas ao saneamento am-
biental;

V - ocupar indevidamente áreas públicas de uso comum do po-
vo ou destinadas ao Município, com quiosques, bancas, trailers, ou
quaisquer equipamentos instalados ou construídos;

VI - deixar de respeitar parâmetros relativos a gabaritos;
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VII - deixar de observar restrições que se referem à proibição
de usos ou atividades em áreas que especifiquem tais restrições ou
proibições;

VIII - deixar de acatar restrições ou condicionamentos estabe-
lecidos na aprovação de relatório de impacto ou plano de manejos
estabelecidos no licenciamento ambiental.

IX - omitir informações relativas a impacto decorrente de uso
ou atividade que se pretenda licenciar, nos relatórios de impacto ou
nos planos de manejo a serem analisados pelos órgãos competen-
tes;

X - desobediência à interdição da obra ou atividade.

CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES

Art. 130. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis às
disposições desta Lei, ficam sujeitas às seguintes penalidades, apli-
cadas pela autoridade municipal competente, de natureza pecuniá-
ria, de obrigação de fazer ou de não, salvo disposições especiais,
além de limitação de direitos:

I - notificação;
II – multa;
III – embargo;
IV - interdição;
V – cassação de licença;
VI – demolição;
VII – reparação do dano causado;
VIII – apreensão de materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A multa consiste no pagamento, pelo
infrator, em favor do fundo municipal de desenvolvimento urbano
e meio ambiente, do valor calculado de acordo com o Anexo 1, Quadro
10, aplicando-se nos casos previstos no Anexo 1, Quadro 11. 

Art. 131. As multas serão cobradas em moeda corrente, com
base no valor do CUB (Custo Unitário Básico) médio publicado pe-
lo Sindicato da Construção Civil –SINDUSCON- RN.

Art. 132. A aplicabilidade das multas poderá ocorrer conforme
o previsto nos parágrafos abaixo:

§ 1º Os valores definidos neste artigo são atualizados em
função da atualização do CUB.

§ 2º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as de-
mais penalidades.

§ 3º No caso da reincidência da mesma infração, no prazo de 01
(um) ano, a multa a ser aplicada será correspondente ao dobro da
aplicada na ocasião anterior.

§ 4º A responsabilidade pela infração incidirá simultaneamen-
te sobre o proprietário ou agente que o represente ou substitua e so-
bre o profissional responsável pela execução, orientação, coorde-
nação ou elaboração de estudos técnicos envolvidos ou apresenta-
dos no caso apurado, recaindo cumulativo sobre os envolvidos, a
penalidade pecuniária.

Art. 133. O embargo consiste na determinação imediata de pa-
ralisação da obra, serviço ou atividade, enquanto não for sanada a
falta que deu lugar à aplicação da penalidade e não for paga a mul-
ta imposta, aplicando-se nos casos previstos no Anexo 1, Quadros
10 e 11.

§1º A verificação da infração será feita mediante vistoria reali-
zada pelo órgão competente do Município, que emitirá notificação
ao responsável pela obra e fixará o prazo para sua regularização,
sob pena do embargo.

§2º Feito o embargo e lavrado o respectivo auto, o responsável
pela obra poderá apresentar defesa por escrito no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis e só após o processo será julgado pela autorida-
de competente para aplicação das penalidades correspondentes.

§3º O embargo só será suspenso quando forem eliminadas as
causas que o determinaram.

Art. 134. A interdição consiste em impedir a continuidade de
execução de obra, serviço ou desenvolvimento de atividade e do
acesso ou uso de área ou benfeitoria, enquanto não for sanada a fal-
ta ou ilegalidade que deu lugar à aplicação da penalidade e não for
paga a multa imposta, aplicando-se aos casos de:

I – exposição de risco à população ou ocorrência de sinistros ou
calamidade pública;

II - desobediência à determinação de embargo ou persistência
da infração, nos casos de cassação da licença;

III – ocupação de edificação sem o “Habite-se”;
IV – utilização da edificação para fim diverso do objeto de li-

cenciamento.

§1º Tratando-se de edificação habitada ou com qualquer outro
uso, o órgão competente do Município deverá notificar os ocupan-
tes da irregularidade a ser corrigida e, se necessário, interditará sua
utilização, através do auto de interdição.

§2º O Município, através de órgão competente, deverá promo-
ver a desocupação compulsória da edificação, se houver inseguran-
ça manifesta, com risco de vida ou de saúde para os moradores ou
trabalhadores.

§3º A interdição só será suspensa quando forem eliminadas as
causas que a determinaram.

Art.135. A cassação da licença consiste no ato de anulação do
alvará ou autorização concedido para execução de obra, serviço ou
funcionamento de atividade, aplicando-se aos casos de:

I - uso incorreto da licença;
II - não cumprimento das restrições ou recomendações especi-

ficadas na licença concedida;
III - erro espontâneo ou induzido do agente administrativo, ou

fraude no processo de concessão da licença;
IV - motivo imperioso que obrigue o Poder Público a adotar es-

sa medida.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos especificados nos itens III
e IV, o Poder Executivo deve ressarcir o proprietário dos prejuízos
decorrentes do licenciamento, caso se verifique justo e pertinente.

Art. 136. Ademolição consiste na determinação para que o agen-
te, proprietário, responsável ou infrator faça, às suas expensas, a de-
molição total ou parcial da obra, edificação ou benfeitoria execu-
tada em desacordo com a legislação ou que ponha em risco a segu-
rança da vizinhança ou da coletividade, quando constatada a im-
possibilidade de legalização ou permanência da obra.

§ 1º A determinação de demolição deverá conceder um prazo
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de até 30 (trinta) dias para a adoção dessa providência pelo pro-
prietário.

§ 2º Recusando-se o infrator a promover a demolição da obra,
o Poder Executivo poderá interditá-la e realizar a demolição, co-
brando, por via judicial, o custo do serviço.

§ 3º Ademolição será imediata se for julgado risco iminente de
caráter público.

Art. 137. Quando a obra estiver licenciada, a demolição depen-
derá da anulação, cassação ou revogação da licença para constru-
ção feita pelo órgão competente do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO - O procedimento descrito no caput des-
te artigo depende de prévia notificação ao responsável pela obra,
ao qual será dada oportunidade de defesa no prazo de 15 (quinze)
dias e só após este prazo o processo será julgado para comprova-
ção da justa causa para eliminação da obra.

Art. 138. A apreensão de materiais e equipamentos poderá ser
aplicada, quando for o caso, cumulativamente com as demais pe-
nalidades conforme previstos no Anexo 1, Quadro 10.

Art. 139. O órgão municipal competente efetuará o cadastro dos
infratores, anualmente, para controle dos casos de reincidência pe-
la mesma infração cometida, de natureza moderada ou grave.

§ 1° A segunda inscrição de proprietário, firma ou responsável
técnico nesse cadastro, enseja a classificação do infrator como rein-
cidente, cabendo a emissão de advertência privada.

§ 2° A terceira inscrição de proprietário, firma ou responsável
técnico nesse cadastro, enseja a classificação do infrator como
contumaz, cabendo a determinação de suspensão do direito de apre-
sentar pedido para licenciamento de obras ou serviços concedidos
pelo Poder Executivo, por prazo não inferior a 2 (dois) meses e não
superior a 1 (um) ano, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis
durante o qual não será aceito para apreciação qualquer projeto
sob sua responsabilidade.

§ 3º Após o decurso de prazo referido no inciso anterior, persis-
tindo o profissional ou firma na prática dos atos que deram lugar à
aplicação da penalidade, o Município declará-lo-á inidôneo.

§ 4º O Poder Executivo representará perante o órgão incumbi-
do da fiscalização do exercício profissional de engenharia e arqui-
tetura e, nas licenças ambientais, ao Ministério Público, contra os
profissionais ou empresas consideradas contumazes na prática de
infrações a esta Lei e as demais normas da legislação em vigor,
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO

Art. 140. As infrações serão apuradas em processo administra-
tivo próprio, iniciado com a lavratura da notificação, observados o
rito e prazos estabelecidos nesta Lei.

Art. 141. A notificação será aplicada sempre por escrito ao in-
frator, para fazer cessar irregularidade ou pela inobservância das
disposições desta Lei e da Legislação em vigor, sem prejuízo da
imposição de outras sanções previstas.

PARÁGRAFO ÚNICO - O infrator notificado terá o prazo de

05 (cinco) dias úteis a contar da ciência da notificação, para apre-
sentar defesa, devendo de imediato cessar, abster-se, corrigir ou to-
mar providência que impeçam a configuração da infração aponta-
da, em virtude dos efeitos de reincidência gerados pela notificação.

Art. 142. Em caso de não atendimento à notificação e consta-
tando a evidência ou possibilidade de ocorrência de infração, o
Município providenciará o auto de infração, intimando o proprie-
tário ou seu preposto a paralisar a obra ou serviço, suspender o fun-
cionamento de atividade ou adotar as medidas necessárias para a
regularização da situação.

Art. 143. O auto de infração será lavrado pela autoridade com-
petente que a houver constatado, devendo conter:

I – nome do Infrator, bem como os demais elementos necessá-
rios a sua qualificação e identificação civil;

II – local e data da ocorrência;
III - descrição da infração constatada;
IV - identificação da base legal da autuação;
V - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo pre-

ceito legal que autoriza a sua imposição;
VI - providências a serem efetuadas visando à regularização;
VII - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em

processo administrativo;
VIII - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de

02 (duas) testemunhas;
IX - prazo para apresentação da sua defesa não inferior a 05 (cin-

co) dias úteis e não superior a 15 (quinze) dias úteis; 
X - nome, endereço e função da pessoa que forneceu as infor-

mações colhidas ou, na inexistência desse agente, informação de
como foram obtidos os dados que basearam a intimação;

XI - assinatura e matrícula do servidor competente, para lavra-
tura do auto de infração. 

§ 1º Além dos elementos descritos neste artigo, o auto de infra-
ção poderá conter outros dados para maior clareza na descrição da
infração e identificação do infrator.

§ 2º Quando for possível a identificação do profissional res-
ponsável pela obra ou serviço, a fiscalização providenciará, tam-
bém, a intimação do responsável técnico identificado.

Art. 144. No caso de aplicação das penalidades de apreensão,
no auto de infração deverá constar, ainda, a natureza, quantidade,
nome e/ou marca, procedência, local onde o produto ficará depo-
sitado e o seu fiel depositário.

Art. 145. As omissões ou incorreções na lavratura do auto de
infração não acarretarão nulidade do mesmo quando no processo
constar os elementos necessários à determinação da infração e do
infrator.

Art. 146. Instaurado o processo administrativo, o órgão com-
petente determinará ao infrator, desde logo, a correção da irregula-
ridade ou medidas de natureza cautelar, tendo em vista a necessi-
dade de evitar a consumação de dano mais grave.

Art. 147. O infrator será notificado para ciência da infração:

I – pessoalmente;
II – pelo correio ou via postal;
III – por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a
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exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expres-
samente pela autoridade que efetuou a notificação.

§ 2º O edital referido no inciso III deste artigo será publicado
uma única vez, na imprensa oficial, considerando-se efetivada a no-
tificação 05 (cinco) dias úteis após a publicação

Art. 148. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do
auto de infração no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
ciência da autuação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Antes do julgamento de defesa ou de
impugnação a que se refere este artigo, deverá a autoridade julga-
dora ouvir o autuado, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
se pronunciar a respeito.

Art. 149. As intimações e autos de infração são assinados por
servidor municipal do corpo técnico, responsável pela fiscalização,
lotado no órgão competente.

Art. 150. A instrução do processo deve ser concluída no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, salvo prorrogação autorizada pelo
responsável pelo setor urbanístico, mediante despacho fundamen-
tado.

Art. 151. Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto
de infração será julgado pelo responsável pelo setor urbanístico,
dando-se ciência ao infrator.

Art. 152. No prazo de 05 (cinco) dias após a decisão, caberá re-
curso ao secretário, por parte do infrator ou por quem demonstre
interesse legítimo.

Art. 153. Os recursos interpostos das decisões não definitivas
terão efeitos suspensivos relativamente ao pagamento da penali-
dade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cum-
primento da obrigação subsistente.

Art. 154. Os servidores são responsáveis pelas declarações que
fizeram nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por fal-
ta grave, em caso de falsidade ou omissão dolosa.

Art. 155. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados
os prazos para recursos, a autoridade competente proferirá a deci-
são final, dando o processo por concluso, notificando o infrator.

Art. 156. Quando aplicada à pena de multa, esgotados os recur-
sos administrativos, o infrator será notificado para efetuar o paga-
mento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimen-
to da notificação.

§ 1º O valor estipulado da pena de multa combinado no auto de
infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes, por ocasião
da expedição da notificação para o seu pagamento.

§ 2º A notificação para pagamento da multa será feita median-
te registro postal ou por meio de edital publicado na imprensa ofi-
cial, se não localizado o infrator.

§ 3º O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste
artigo, implicará a sua inscrição em dívida ativa do Município e
para cobrança judicial, na forma da legislação pertinente.

§ 4º Os infratores que estiverem em débito relativo a multas no
Município, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos
que tiverem com a Prefeitura, participar de licitações, celebrar

contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qual-
quer título, com a administração municipal.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 157. Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias a con-
tar da data da aprovação desta Lei para solicitação de licenciamen-
to amparados pela legislação anterior, podendo o interessado optar
pela análise de acordo com a nova legislação.

Art.158. Permanecem em vigor as leis do Código de Postura
Municipal e Código de Obras do Município, naquilo que não con-
trariar esta lei, estabelecendo-se o prazo de 01 (um) ano, a contar
da publicação desta Lei, para que se promova a compilação da le-
gislação urbanística, procedendo–se a devida compatibilização com
esta Lei.

Art.159. Ficam estabelecidos os seguintes prazos mínimos pa-
ra a revisão dos dispositivos desta Lei:

I - 05 (cinco) anos para a revisão das diretrizes, objetivos e ins-
trumentos da política urbana;

II - 02 (dois) anos para complementação, alteração ou adequa-
ção dos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo.

Art. 160. Para os imóveis que, após a instituição desta Lei,
apresentarem dimensões inferiores aos padrões mínimos estabele-
cidos para parcelamento, devem ser aplicados os mesmos parâme-
tros definidos para o lote mínimo, de acordo com o constante no
Anexo 1, Quadros 1 a 9.

PARÁGRAFO ÚNICO - Excetuam-se da aplicação dos parâ-
metros contidos no caput desse artigo, os imóveis nos quais seja
inviabilizado o aproveitamento do lote com a potencialidade bási-
ca, ficando autorizado o Poder Executivo a estabelecer condições
especiais para viabilização da potencialidade básica, ressalvados
os direitos dos proprietários dos imóveis vizinhos e acompanhan-
do a característica das edificações locais, quanto às prescrições ur-
banísticas.

Art. 161. Constituem-se como projetos estruturantes, as inter-
venções urbanísticas que possam alterar a dinâmica do Município
em qualquer dos seus aspectos, quais sejam: mobilidade urbana, ha-
bitação, saneamento e transporte.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Município, ao apresentar projeto
para alocação de recursos para intervenções urbanísticas, deverá
contemplar no orçamento do Município: (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

I - passagem em desnível com a BR 101 para acesso ao bairro
de Nova Parnamirim, através da Avenida Maria Lacerda Montenegro
e Avenida Abel Cabral;

II - terminal rodoviário; 
III - esgotamento sanitário adequado às áreas mais densamen-

te ocupadas;
IV - projeto de regularização fundiária.
V - alargamento da Avenida Maria Lacerda Montenegro, em

Nova Parnamirim (trecho entre a Avenida Boa Esperança e a Rua
Jardim Seridó, transversais), inserindo canteiro central;

VI – duplicação da Avenida São Miguel dos Caribes, no pro-
longamento da Rua Adeodato José dos Reis, após a Avenida Abel
Cabral, em Nova Parnamirim;

VII – implantação de terminal multimodal (rodoferroviário),
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com estrutura para centro de transbordo e transferência, visando à
integração física dos corredores locais, intermunicipal e interesta-
dual, adequados à mobilidade dos veículos motores coletivos e
privados, ciclistas e pedestres;

VIII – corredor ecológico às margens dos rios do Município, nu-
ma faixa de 60,00m (sessenta metros), na qual deverá ser reflores-
tado com vegetação nativa.

Art. 162. Constituem parte integrante desta Lei os seguintes ane-
xos:

I - Anexo 1 - Quadro 1 a 9: define as prescrições urbanísticas;
II - Anexo 1 - Quadro 10 e 11: das Multas e Penalidades;
III – Anexo 1 - Quadro 12: apresenta o dimensionamento das

formas de acesso aos empreendimentos;
IV – Anexo 1 - Quadro 13: apresenta a relação das edificações

que geram impacto;
V – Anexo 1 - Quadro 14: identifica, respectivamente, as vias

estruturais e coletoras que integram o sistema viário principal do
Município;

VI - Anexo 2 - Mapa 1: estabelece o Macrozoneamento:
a) Zona Urbana - onde houver delimitação de bairro;
b) Zona de Expansão Urbana - o que não for urbano;
c) Zona de Proteção Ambiental - os locais onde a legislação fe-

deral ou estadual de cunho ambiental já caracteriza como tal;
VII – Anexo 2 - Mapa 2.I e 2.II : localização da aplicação dos

instrumentos urbanísticos: (Modificado pela Emenda nº01/2012)
a) Área 1 – Aplicação do Parcelamento, Edificação Compulsória,

IPTU Progressivo;
b) Área 1A - bairro de Nova Parnamirim;
c) Área 1B - bairro de Emaús;
d) Área 1C – bairro Centro;
e) Área 1D – bairro de Santos Reis;
f) Área 1E – bairro de Rosa dos Ventos;
g) Área 1F – bairro de Monte Castelo;
h) Área 1G – bairro de Cohabinal;
i) Área 1H – bairro de Jardim Planalto;
j) Área 1I - – bairro de Passagem de Areia;
k) Área 2 – Outorga Onerosa;
l) Área 2A – bairro de Boa Esperança;
m) Área 2B – bairro de Emaús;
n) Área 2C – bairro Centro;
o) Área 2D – bairro de Passagem de Areia;
p) Área 2E – bairro de Santos Reis;
q) Área 2F – bairro de Cohabinal;
r) Área 2G – bairro de Jardim Planalto;
s) Área 2F – bairro de Rosa dos ventos.

VIII - Anexo 2 – Mapas 3.I e 3.II: estabelece e delimita as Áreas
Especiais de: Interesse Industrial, comercial e serviço, de Interesse
Turístico, de Interesse Social, de Controle de Gabarito, de Interesse
Militar, de Influência de Ruídos, de Interesse Ambiental, da Ferrovia
e de Segurança Alimentar e Nutricional: (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

a) Área 3A – Especial Industrial, Comercial e Serviço;
b) Área 3B – Interesse Turístico;
c) Área 3C – Interesse Social;

d) Área 3CI – Toca da Raposa (bairro Nova Parnamirim);
e) Área 3CII – Parque das Árvores - Lot. Parque das Árvores;
f) Área 3CIII – Antigo Lixão Rua D. Pedro I e II (bairro

Liberdade);
g) Área 3CIV – Comunidade Moita Verde (bairro de Passagem

de Areia);
h) Área 3CV– Favelinhas de Pirangi de Dentro - Lot. São Vicente

(bairro de Nova Esperança);
i) Área 3CVI – Rua Santa Tereza, esquina com Rua Avilez Batista

Barros (bairro de Bela Parnamirim);
j) Área 3CVII – Rua João Goulart, esquina com Rua Dr. Mário

Negócio - América (bairro de Santa Tereza);
k) Área 3CVIII – Linha Férrea Loteamento Parque Industrial

(bairro de Emaús);
l) Área 3CIX – Riacho Vermelho (avanços ao longo do riacho

Rio Vermelho);
m) Área 3D – Controle de Gabarito;
n) Área 3DI - Orla Marítima;
o) Área 3DII – Cones de aproximação;
p) Área 3E – de Influência de Ruídos;
q) Área 3F - de Interesse Militar;
r) Área 3FI – Área da Marinha do Brasil;
s) Área 3FII – Área da Aeronáutica;
t) Área 3FIII – Área da Base de Lançamento da Barreira do

Inferno;
u) Área 3G – Interesse Ambiental;
v) Área 3GI – Águas Minerais;
w) Área 3GIa – Blanca;
x) Área 3Gb - Gotas de Cristal;
y) Área 3GIc – Dore;
z) Área 3GId – Água Mineral Potiguar;
aa) Área 3GIe – Fonte Clara;
bb) Área 3GIf – Santa Maria;
cc) Área 3GII – Margem dos rios;
dd) Área 3GIIa – Rio Pitimbú;
ee) Área 3GIIb – Rio Vermelho;
ff) Área 3GIIc – Rio Taborda;
gg) Área 3H – Especial Ferrovia.
hh) Área 3l – Especial de segurança Alimentar e Nutricional.
IX - Anexo 2 - Mapa 4: define a estrutura viária principal do

Município e classifica as vias (estruturais e coletoras), segundo a
hierarquia funcional; (Modificado pela Emenda nº01/2012)

X - Anexo 2 - Mapa 5: define os Bairros e Distritos; (Modificado
pela Emenda nº01/2012)

XI - Anexo 3 - Elucidações Gráficas; (Modificado pela Emenda
nº01/2012)

XII – Anexo 4 - Glossário: estabelece a definição de termos uti-
lizados no texto da Lei. (Modificado pela Emenda nº01/2012)

Art. 163.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 08 de Março de 2013.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

ANEXOS

DOM NA INTERNET: acesse o site: parnamirim. rn. gov.br  e
fique por dentro das ações realizadas no município
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ANEXO 02

MAPAS DA LEI
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ANEXO 03

ELUCIDAÇÕES GRÁFICAS
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ANEXO 4 do Plano Diretor de Parnamirim
GLOSSÁRIO

1.Área da Edificação: somatório de todas as áreas construídas
que incidem sobre o terreno, não sendo computadas neste cálculo
as áreas pavimentadas descobertas e piscinas.

2.Área Mínima do Lote: limite mínimo de área estabelecido pa-
ra parcelamento do solo. 

3.Área Permeável: área do lote onde é possível infiltrar no so-
lo as águas pluviais, limitado, no mínimo, em 20% da área do lote.

4.Área de Risco: terrenos baixos, alagadiços ou sujeitos à inun-
dação por enchentes ou acúmulo de águas pluviais; terrenos sub-
metidos a aterros cujas características sejam inadequadas para im-
plantação de edificações ou contenham elementos que compro-
metam a salubridade de edificações; terrenos com declividade su-
perior a 30% (trinta por cento); terrenos cujas características geo-
lógicas não permitam ou comportem edificações.

5.Áreas Especiais: são porções integrantes das zonas, poden-
do, eventualmente sobreporem-se a mais de uma zona, sendo clas-
sificadas em função de sua utilização.

6.Área da Edificação: somatório de todas as áreas construídas
que incidem sobre o terreno, não sendo computadas nesse cálculo
as áreas pavimentadas descobertas e piscinas.

7.Área Privativa: área da edificação destinada exclusivamente
ao uso do proprietário (Lei 12.721/2006/ NBR 140).

8.Área Comum: área da edificação destinada ao uso de todos os
integrantes do condomínio, conforme Lei 12.721/2006/ NBR 140.

9.Áreas Especiais: são aquelas inscritas nas macrozonas, su-
perpondo-se a estas, sem, no entanto, respeitar os mesmos limites
quanto aos instrumentos de ordenamento urbano, podendo estar
ao mesmo tempo na macrozona urbana e na macrozona de expan-
são urbana. O limite de uma zona especial não se superpõe ao li-
mite de outra zona especial, nem sobre as ZPAs, sendo adotados os
índices mais restritivos.

10.Contrapartida: obrigações a serem assumidas por agente pri-
vado beneficiado com incentivos definidos para a viabilização dos
projetos de operação urbana.

11.Coeficiente de Aproveitamento Básico: limite de aprovei-
tamento do solo, para todos os terrenos do Município, também de-
nominado Índice de Utilização.

12.Coeficiente de Aproveitamento Máximo: limite máximo
de aproveitamento do solo que pode ser aplicado em porções espe-
cíficas do território do Município, mediante pagamento de outor-
ga onerosa do direito de construir.

13.Condomínio: forma de divisão da gleba ou da edificação
em porções privativas e comuns.

14.Desmembramento: parcelamento do solo que não resulte
abertura de vias.

15.Fração Ideal: cota ou parte da gleba ou da edificação, que
representa a propriedade exclusiva.

16.Gabarito: distância vertical medida entre o meio-fio e um

plano horizontal tangente à parte superior do último elemento cons-
trutivo da edificação.

17.Habitação de Interesse Social: aquela destinada a famílias
que vivem em assentamentos irregulares ou com infraestrutura pre-
cária e que perceba renda familiar inferior 03 (três) salários míni-
mos.

18.Loteamento: parcelamento do solo que resulte em abertura
de vias, com prolongamento, ampliação ou modificação das vias
públicas existentes. 

19.Loteamento Clandestino: parcelamento não aprovado pelo
Município e não registrado em cartório.

20.Loteamento Irregular: parcelamento aprovado pelo
Município e não registrado em cartório, ou não executado confor-
me previsto em projeto licenciado pertinente.

21.Outorga Onerosa: permissão concedida pelo Poder Executivo
para construir além da potencialidade básica, que resulta em obri-
gatoriedade de pagamento para uso do benefício, em dinheiro ou
permuta de transferência de potencialidade construtiva.

22.Parcelamento: é a divisão da terra em unidades juridicamen-
te independentes, com objetivo de edificação, por iniciativa do ti-
tular do domínio, obrigatoriamente integradas à estrutura urbana e
conectadas ao sistema viário municipal e às redes de serviços pú-
blicos existentes ou projetados, podendo ser realizado na forma de
arruamento, loteamento, desmembramento, desdobro do lote e o
reparcelamento, podendo, ainda, atender além das determinações
contidas nesta Lei, as contidas na legislação federal específica.

23.Quadro de Obras: relação especificada, detalhada e quanti-
ficada de obras, serviços e benefícios a serem executados para
promover transformações urbanísticas definidas nos projetos de
operação urbana.

24.Recuo: menor distância entre as divisas do terreno e o limi-
te externo da projeção do respectivo pavimento da edificação ao
qual se aplica.

25.Taxa de Ocupação: índice que se obtém dividindo-se a área
correspondente à projeção horizontal da edificação pela área do ter-
reno, não se computando nesse cálculo pavimentações descober-
tas, pergolados e piscinas.

26.Uso Residencial Multifamiliar: é a característica da edifi-
cação na qual habitam mais de uma família, seja esta horizontal ou
vertical.

27. Uso Residencial Unifamiliar: caracteriza a edificação que
abriga apenas uma família.

28. Zonas: são porções do território definidas e delimitadas
por lei, caracterizadas segundo as suas funções sociais e físico-
ambientais diferenciadas e em conformidade com sua forma de ocu-
pação, abrangendo todo o território municipal.

29. Zoneamento: definição de setores ou zonas em uma área
do território com objetivos de manejo e normas específicas, com o
propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos
os objetivos ambientais possam ser alcançados de forma harmôni-
ca e eficaz.
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