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Secretaria Executiva. Pamamiritn/RN^ Í p  d€
cW^?or.'\ V c  o ________ de < 0 ^ 0  : j J n p 1
República.

fera disposições da Lei n° 1.068, de 
de agosto de 2000, e determina 

outras providências.

seguinte Lei:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a

Art. 1o. 0  artigo 26, inciso I e II, da Lei n° 1.058, de 30 de agosto 
de 2000, acrescido dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, passa a viger com a redação 
seguinte:

“Art 26. A Zona Especial de Proteção Ambiental 
subdivide-se em:

1 -  Sub-zona I -  integra uma faixa de 100 m (cem metros) 
sobre cada uma das margens dos rios que cortam o Município, 
tendo como objetivo a proteção do ecossistema ribeirinho, controle 
de poluição das águas e dos processos erosivos e de 
assoreamento; a preservação da mata ciliar, áreas inundáveis, 
remanescentes da mata atlântica e dos seus ecossistemas 
associados, dunas e demais unidades ambientais previstas nesta 
lei; (NR)

li -  Sub-zona H -  integra uma faixa de 200 m (duzentos 
metros) subsequentes a Sub-zona i, sobre cada uma das 
margens dos rios que cortam o Município, incorporando as 
porções do território municipal que contém as reservas de 
mata nativa de vegetação, tendo como objetivo minimizar os
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impactos sobre o ecossistema ribeirinho e a mata ciliar, além 
de proteger as reservas nativas de vegetação. (NR)

§ 1°. No trecho do riacho Água Vermelha ou 
Cajupiranguinha, localizado entre a BR 101 e o limite com o 
Município de Macaíba, a Sub-zona i integra uma faixa de 60 m 
(sessenta metros) sobre cada uma das margens.

§ 2°. A Sub-zona II não incide no trecho do Riacho Água 
Vermelha ou Cajupiranguinha, localizado entre a BR 101 e o 
limite com o Município de Macaíba.

§ 3°. Fica estabelecida uma sub-faixa de 50 m (cinquenta 
metros) dentro da zona subsequente a Sub-Zona I, onde não 
será permitida a utilização de efluentes líquidos, mesmo que 
tratados, para irrigação ou infiltração direta no solo.

§ 4°. Não será concedida licença para a implementação 
de qualquer empreendimento situado na área compreendida 
peia Sub-zona ti quando for observada a presença de mata 
ciliar ou outro ecossistema de preservação previsto na 
legislação municipai, estadual e federai que considere a área 
como de preservação permanente.”

Art. 2o. O artigo 78, inciso I, acrescido de um parágrafo único, da 
Lei n° 1.058, de 30 de agosto de 2000, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 78.
I -  Zona Especial de Proteção Ambiental -  área mínima 

do lote -  450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) 
e frente mínima de 12 m (doze metros); (NR)

II - ...
ill - ...
Parágrafo Único. É permitido o parcelamento com área 

mínima do lote inferior ao previsto nos incisos deste artigo, 
para cada Zona, desde que a área seja destinada a formação 
de condomínio horizontal de terrenos, devendo, neste caso, 
ser observada a área privativa mínima da unidade de terreno 
de 200 m2 (duzentos metros quadrados), para construções 
unlfamiliares.”

Art. 3°. O artigo 93, caput, da Lei n° 1.058, de 30 de agosto de 
2000, passa a viger com a redação seguinte: >
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ArL 93. Os loteamentos e condomínios horizontais são 
obrigados a implantar uma infra-estrutura básica, devendo 
apresentar, com o pedido de licenciamento, o cronograma de 
execução desses serviços, que não pode extrapolar o prazo 
máximo de 2 (dois) anos.” (NR)

Art. 4o. O artigo 121, caput, incisos i e II, da Lei n° 1.058, de 30 de 
agosto de 2000, passa a viger com a redação seguinte:

s~\

“Art. 121. Para a Zona Especial de Proteção Ambiental são 
permitidos os usos contidos neste Plano, observando-se as 
prescrições de ocupação abaixo especificadas:

I -  residência unifamiliar e multifamiliar -  em glebas com 
dimensões mínimas de 450m2 (quatrocentos e cinquenta 
metros quadrados), com ocupação máxima correspondente a 
40% (quarenta por cento) da área da gleba, observando-se os 
critérios estabelecidos no capítulo do saneamento ambiental 
e demais restrições estabelecidas para a conservação da 
zona. (NR)

II -  não residencial -  são permitidos os usos que 
comportem atividades de apoio ao turismo, lazer, educação, 
cultura, saúde, hotéis, pousadas, motéis, restaurantes, casas 
de diversão e espetáculos, bem como clubes recreativos, 
casas de repouso ou de recuperação, escolas especializadas, 
institutos de pesquisa e científicos, museus, planetários, 
observatórios ou similares, em glebas com área mínima de 
450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) com 
ocupação máxima de 40% (quarenta por cento) da área da 
gleba; além dos usos industrial e agrícola, observados os 
critérios estabelecidos no Título III, desta Lei e as demais 
restrições estabelecidas para a conservação da zona. (NR)

§ 1o. ...
§ 2o. ...
§ 3®....
§ 4o. ...”

Art. 5o. O artigo 122, caput, acrescido de um parágrafo único, 
passa a viger com a redação seguinte:

“Art. 122. Na Sub-zona I da Zona de Proteção Ambiental, 
na faixa de 100 m (cem metros), não pode ocorrer qualquer 
tipo de ocupação, salvo construção de pontes
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continuidade de vias públicas, tribulhas interpretativas, de 
que elevado de madeira para atracamento de embarcações e 
instalações de quiosques para apoiar a utilização nas áreas 
de banho. (NR)

Parágrafo Único. Os parâmetros estabelecidos neste 
artigo aplicam^se igualmente para a Sub-zona I, a que se 
refere o § 1° do artigo 26, desta Lei.”

Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o. Revogam-se as disposições em contrário.
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