
LEI No 4.748 DE 30 DE ABRIL DE 1996 

Regularnenta a Limpera Urbana do Municipio de Natal e 
dB outras providencias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, 
F a ~ o  saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAP~TULO I 

DAS DISPOSIC~ES PRELIMINARES 

Art. 1 ". - Todos os servicps de limpeza urbana do Municipio de Natal 
sera0 regidos pelas disposi~;Oes contidas neste R~gulamento e explorados, corn 
exclusividade, pela Companhia de Servips Urbanos de Natal, entidade autarquica; 
criada pela Lei Municipal no 2.659, de 28 de agosto de 1979, dotada de personalidade 
juridica, patrimdnio e receitas prdprias, corn autonornia financeira, administrativa e 
tecnica, cornpetindo-lhe especificarnente, planejar, desenvolver, regulamentar, 
fiscalizar, executar, manter e operar serviqos integrantes ou relacionados corn sua 
atividade fim, bem como comercializar os produtos e subprodutos de lixo, corn o 
emprego das prerrogativas juridicas inerentes ao Poder P6blim e todos os privil&ios, 
isen~bes e regalias da Fazenda Phblica Municipal. 

Art. 2". - 0s serviqos atribuidos a Companhia de Serviqos Urbanos de 
Natal sio, especificarnente, os determinados na Lei no 2.659, de 28 de agosto de 
1979. 

Art. 3". - Para os efeitos deste Regulamento, lixo 4 o conjunto 
heteroggneo de reslduos sdlidos provenientes das atividades humanas el segundo a 
natureza dos serviqas de limpeza urbana, 6 classificado em: 

I - lixo domiciliar; 

II - lixo pQblico; 

111 - residuos solidos especiais. 

Paragrafo 1 ". - Considera-se lixo dorniciliar, para fins de coleta regular, os 
produzidos peIa ocupa@o de imdveis pljblicos ou particulares, residenciais ou ngo 
acondiciondveis na forma estabelecida por esta Lei. 

Pardgrafo 2". - Consideram-se lixo pQblico os reslduos sdlidos resultantes das 
atividades de limpeza urbana, executados em passeios, vias e logradouros poblicos e 
do recolhimento dos residuos depositados em cestos pfiblicos. 

Parigrafo 3". - Consideram-se residuos sblidos especiais aqueles cuja 
produg80 diaria exceda o volume ou peso fixados para a coleta regular ou os que, por 
sua composi@o qualitativa elou quantidades, requeirarn cuidados especiais em pelo 
menos uma das seguintes fases: acondicionamento, coleta, transporte e disposi~3o 
final, assim classificados: 

I - residuos sdlidos declaradamente contaminados, considerados contagiosos 
ou suspeitos de contamina@o, provenientes de estabelecimentos hospitalares, 
Iaboratdrios, farrnhcias, drogarias, clinicas, maternidades, ambul8ncias, casas de 



sadde, necrotbrios, pronto-socorros, sanatdrios, consultdrios e congeneres; 
H - materiais bioldgicos, assim considerados: restos de tecidos organiws, 

reslduos de drgfios humanos ou animais, restos de laboratbrios de andlise cllnicas e 
de anatomia patolbgica, animais de experimenta~ao e outros similares; 

Il I - cadheres de animais de grande porte; 
IV - restos do rnatadouros de aves e pequenos animais, restos de entrepostos 

de alimentos, restos de alimentos sujeitos a ripida deterioriza~ao proveniente de feiras 
pljblicas permanentes, mercados, supermercados, agougues e estabelecimentos 
conggneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, sebos visceras e residuos 
sdlidos toxicos em geral. 

V- subsEincias e produtos venenosos ou envenenados, retos de material 
farmacol6gicos e drogas condenadas; 

VI - reslduos mntundentes ou perfurantes, cuja produ~go exceda o volume de 
100 (cem) litros ou 50 (cinquenta) quilos por periodo de 24 (vinte e quatro) horas; 

VII - velculos insenriveis ou irrecuperdveis abandonados nas vias e 
logradouros pablicos, carcaw, pneus e acessbrios de velculos, bens mbveis 
dornesticos imprestaveis e resfduos volumosos; 

VlIl - lama provenientes de postos de lubrificaflo ou de lavagem de veiculos e 
sirnilares; 

IX - reslduos sdlidos provenientes de limpera ou esvatiamento de fossas ou 
popos absutventes e outro produtos pastosos que exalem odores desagradaveis; 

X - produtos de limpeta de terrenos sao edificados; 
XI - resMuos solidos provenientes de desaterros, terraplanagem em geral, 

constru@o elou dernoli~aes; 
XI1 - lixo industrial ou comercial, cuja produflo exceda o volume de 500 

(quinhentos) litro ou 200 (duzentos) quilos por perlodo de 24 (vinte e quatro) Roras; 
XlIl - residuos &lidos provenientes de calamidades ptjblicas; 
XIV - valores, docurnentos e material gdfico apreendido pela policia; 
XV - reslduos sdlidos poluentes, camsivos e quimicos em geral; 
XV1 - reslduos sdlidos de materiais b4licos, de explosivos e de inflamdveis; 
XV11- reslduos s6lidos nucleares elou radioativos; 
XV111- residuos provenientes de poda@o ou Arvores em geral; 
XIX - outros que, pela sua cornposiflo se enquadrem na presente 

classftca@o; 
Art. 4". - A Companhia de Servi~os Urbanos de Natal somente 

executa~ a coleta e disposiflo final de resfduos classificados no pardgrafo 3". do 
artigo anterior, em carAter facultative e a seu exclusive critkrio, cobrando de acordo 
corn a tabela de prews prjblicos de senrips extraardin8rios. 

Padgrafo h im - As disposifles do artigo nGo se aplicam aos residuos 
sdlidos especiais classificados: 

I - nos indsos I e II, que deveao ser incinerados conforme o artigo 30, 
Capltulo IV, deste Regimento; 

I1 - nos incisos XV, XVI e XVII, que deveHo ser coletados e tratados pela 
prdpria fonte produtora. 

DO CONDICIONAMENTO E DA APRESENTAC~~O DO LlXO DOMlClLlAR A 
COLETA 

Art. 5". - Entende-se por condicionarnento o ato de embalar em sacos 
plAsticos ou em outras embalagens descartaveis permitidas, de acomodar ern 
contenedores ou em recipientes padronizados, os residuos solidos para fins de coleta 



e transporte. 
Art. 6". - 0 lixo domicitiar destinado coleta, seri obrigatoriamente 

acondicionado em sacos plasticos, ou tras em balagens descartiveis permitidas em 
recipientes e contenedores padronizados, observando-se os limites de volume ou de 
peso fixados na tabela Tipo de Edifica~Ho - ProduMo dieria de lixo. 

Pardgrafo lo. - 0 Municipio deverA providenciar, por meios proprio, os sacos 
pt8sticos, as embalagens, os recipientes e os contenedores referidos no artigo. 

Pardgrafo 2". - N%o poder3o ser acondicionados w m  o lixo, explosivos ou 
residuos e materiais tdxicos em geral. 

Art. 7" - As caracteristicas dos sacos plasticos, a forma de 
acondicionamento e obrigatoriedade de uso deverao atender as determinafles 
contidas nas Mormas thcnicas e nas ordenafles prdprias da Companhia de Servipos 
Urbanos de Natal. 

Pahgrafo onico - Antes do acondicionamento do lixo em sacos plhsticos, os 
Municipes deveao eliminar os liquidos e embrulhos convenientes cacos de vidros, 
materiais contundentes e perfurantes. 

Art. 8" - 0s sacos plasticos deverio ter capacidade msxima de 100 
(cem) litros e minima de 20 (vinte) litros, consoante As norrnas T6cnicas da 
Companhia de Servipos Urbanos de Natal. 

Art. 9". - 0 lixo proveniente de hospitais, casa de sahde, famtdcias, 
clinicas medicas e odontol6gicas e estabelecimentos conggneres serA 
obrigatoriarnente acondicionado em sacos plasticos na w r  branca leitosa de acordo 
corn as especificaq8es da Associa@o Brasileira de Normas Thnicas - ABNT. 

Art. 10". - os fardos de lixo compactado devem ser acondicionados em 
ernbalagens descartiveis, em recipientes ou contenedores padronizados. 

Pardgrafo lo. - Para o acondicionamento dos fardos de lixo compactado 6 
facultado o uso de embalagens pldsticas contlnuas ou sacos de papel grosso 
parafinado. 

ParAgrafo 2". - As embalagens a que se refere o paragrafo anterior deverao 
ser especificadas pelos fabricantes de equipamentos de redugBo atendendo As 
Normas Tecnicas da Companhia de Servigos Urbanos, que preceituam suas 
caracteristicas e os testes de quafidade e, quando cheias, devern ser 
convenienternente fechadas em suas extremidades e transportiveis em uma 
passagens ou corredor de 1,20 (urn metro e vinte centimetros) de largura. 

Art. 1 - 0 acondicionamento em recipientes far-se-d de forma que os 
residuos sejam mantidos em medida rasa, limitada a sua altura A borda do recipiente, 
que deverA apresentar-se corn a tampa ajustada e sem nenhurn coroamento. 

Art. 12 - SerGo considerados irregulares os recipientes que nHo 
seguirem a padronizaflo, os que apresentarem mau estado de conservaHo e asseio 
ou os qua M o  permitirem a ajustagem da tampa. 

Art. 13 - A Companhia de Servisos Urbanos de Natal podera, em casos 
especiais e a seu exclusivo crithrio, exigir para o condicionamento de lixo comercial, 
industrial e domiciliar, cawmbas metAlicas basculantes, com capacidade minima de 
1.500 (hum mil e quinhentos) litros e maxima de 7.000 (sete mil) Iitros, as quais seEo 
removidas por veiculos corn plio-guindaste. 

Art. 14 - Somente s e ~  permitido o uso dos tipos e modelos de 
contenedores e c a ~ a m  bas metdl icas basculantes aprovadas e registrados na 
Companhia de Servigos Urbanos, em consonancia corn suas Normas Tknicas. 

Art. 15 - 0s Municipios podefio locar os contenedores e/ou capmbas 
meMicas da Companhia de Servips Urbanos de Natal, segundo crithrios adotados 
pelo brg~a. obsewadas as condiwes de perfeita consewa@o, utilizaflo e asseio. 

Art. 16 - 0 acondicionamento dos residuos especiais para fins de coleta 
e transporte, S excess30 dos discriminados nos lncisos XV, XVI e XVII, do Art. 3", 
desta Lei, sed determinado pela Companhia de Setviws Urbanos, em cada caso, 
conforme a natureza dos residuos, volume e condiqties impostas aos sistemas de 



colefa, transporte e disposiqBo fina I. 
Art. 17 - 0 lixo domiciliar acondicionado na forrna deste Capitulo deverd 

ser apresentado, pelo Municipe, a coleta regular corn observfincia das seguintes 
determina~ees: 

I - os sacos plAstiws e os fardos embalados de lixo compactado, os 
recipientes e os contenedores devem apresentar-se convenientemente fechados ou 
tampados e em petfeitas condifles de consewa@o e higiene. 

II - apos a apresentaHo do lixo corretarnente acondicionado e concedido ao 
Municipe de ate 01 (urn) hora ap6s a coleta para obrigatoriamente, recolher os 
recipientes ou contenedores. 

111 - quando a mleta regular do lixo domiciliar for realizado em horario noturno, 
n8o sera permitida a exposieo do lixo corretamenfe acondicionado antes das 18:30 
(dezoito horas e trinta rninutos), devendo os Municipes, obrigatoriamente, recolher 
seus recipientes e contenedores at4 As 08:OO (oito) horas do dia seguinte. 

Pardgrafo 1 ". - 0s hordrios estabelecidos no inciso Ill do artigo poderao ser 
modificados atravt5s de portaria, da Companhia de Servi~os Urbanos, fundamentada 
na convenigncia pQblica, corn previa divulgago. 

Parigrafo 2". - 0s recipientes e contenedores que nao forem recolhidos dentro 
dos prazos fixados no artigo, sera0 apreendidos pela Companhia de Serviqos 
Urbanos, sem prejuizo de outras sanq8es cabiveis. 

DA COLETA, DO TRANSPORTE E DA DISPOSIGAO FINAL DO LlXO 
SEGAO I 

DA COLETA E DO TRANSPORTE DO LlXO DOMiCILIAR 

Art. 18 - 0s sewips regulares de coleta e transporte de lixo domiciliar 
processar-se-Ho nos honorArios e corn obsewhcia das detertninafles desta lei e das 
e das Normas Tecnicas estabelecidas pela Companhia de Servi~os Urbanos. 

Pahgrafo Onico - Entende-se por servigo regular de coleta de lixo domiciliar a 
remoqao e o transporte, para os destinos apropriados, do conteljdo dos recipientes e 
contenedores padronizados ou das prbprias embalagens, como as de tixo 
acondicionado em sacos plasticos e dos fardos embalados de lixo cornpacto, 
colocados pelos Municipes em locais preciamente deteminados, obedecendo o 
hordrio estabelecido e os limites de peso elou de volume calculados na conformidade 
da tabela 'Tipo de EdificaqAo - Produ@o didria de lixo", constante das Normas 
TBcnicas da Companhia de Servigos Urbanos. 

Art. 19 - Considerar-se-8 em condi~6es regulares, para fins de coleta e 
transporte, o lixo domiciliar acondicionado na forma prescrita no Capitulo It deste 
Regulamento. 

Parigrafo Onico - os recipientes e contenedores que se apresentarern em 
desacordo corn a padroniza~Bo prevista no Capitulo II, desta Lei, sera0 recolhidos 
juntamente corn o lixo e terao conveniente destino, no prazo e condiqbs 
estabelecidas pela Companhia de Servi~os Urbanos. 

Art. 20 - Nas edificaNes necessa tiamente providas de compactadores 
s6 se&o recolhidos, pelo servi~o regular de coleta de lixo domiciliar, os fardos de lixo 
compactados corretamente embalados. 

Art. 21 - Nas edificafles hospitalares e conggneres, necessariamente 
providas de incineradores, st5 sera0 recolhidos pelo senriw regular de coleta de lixo 
domiciliar os residuos incinerados, inorganicos e incombustiveis corretamente 
acondicionados. 



Art. 22 - 0 lixo apresentado A coleta, constitui propriedade exclusiva da 
Companhia de Servip Urbano. 

SEGAO I1 

DA COLETA E DO TRANSPORTE DE 11x0 P~BLICO 

Art. 23 - A coleta e o transporte de lixo pljblico processar-se-30 de 
mnformidade corn as normas e planos estabelecidos para as atividades regulares de 
limpeza urbana, pela Companhia de Servigos Urbanos. 

Art. 24 - A coleta e o transporte de residuos solidos especiais 
processar-se-go de acordo corn as normas e planos estabelecidos pela Companhia de 
Servi~os Urbanos e atendendo ao disposto no Capitulo IV, deste regulamento. 

DA DISPOSIGAO FINAL DO LlXO 

Art. 25 - A destina~ao e a disposiHo final do lixa domiciliar, do lixo 
poblico e dos reslduos sdlidos especiais, somente podergo ser realizadas, 
respectivamente, em locais e por mktodos aprovados pela Companhia de Serviqos 
Urbanos. 

DA COLETA, DO TRANSPORTE E DA DISPOSIGAO FINAL DE LlXO E 
RES~DUOS S~LIDOS ESPECIAIS REALIZADOS FOR PARTICULARES. 

Art. 26 - A coleta, o transporte e a disposi~Bo final do lixo domiciliar, de 
lixo pdblico e de residuos solidos especiais, somente poderZio ser realizados por 
particutares mediante previa e expressa autorizaeo da Companhia de Servips 
Urbanos, que considerados o volume e a natureza dos mesmos, indicari, por escrito 
ou atraves de divulga~80, os locais e metodos para sua disposiq80 final. 

Parigrafo tfnico - A inobservincia do estipulado no artigo sujeitara o infrator 
ou seu rnandante As sanfles previstas. 

Art. 27 - NBo s e i  permitido, em nenhuma hipbtese, a utilizacAo de 
restos de alimentos e lavagem, provenientes de estabelecimentos hospitalares e 
congeneres. 

Pardgrafo h i c o  - A inobsewancia do disposto no artigo sujeitard o fornecedor 
dos detritos e o Municipe beneficiado as mesmas sanq8es previstas nesta Lei. 

Art. 28 - A Corn pan hia de Servips Urbanos concede autorizaflo para 
destinar restos de alimentos ou lavagem de cozinha para alimentaflo de animais, 
somente se o fornecedor ou Municipe beneficiado se cornprometer a realizar 
cozimento pkvio dos detritos, observando a condi~8o de nao acumula-la por period0 
superior a 72 (setenta e duas) horas. 



Art. 29 - 0 Transporte, em veiculo, de qualquer material a granel ou de 
reslduos solidos que exalem odores desagradaveis, deve ser executado de forma a 
nso provocar derramamentos nas vias ou logradouros phblicos e em condiees que 
nao tragam inconvenientes B sa6de e ao bem-estar p6blico. 

Paragrafo 1". -0s veiculos transportadores de material a granel, assim 
considerados: terra, residuos de aterro el ou terraplanagem em geral, entulho de 
construMes el ou demoliq6es, areia, cascalho, brita, agregados, escoria, serragems, 
carvio, adubo, fertilizantes, composto orginico, cereais e similares, deverio: 

I - ser dotados de coberturas ou sistemas de prote~iio que imgeqam o 
derramamento dos residuos; 

II - trafegar corn carga rasa, corn aItura limitada a borda da ca~amba do 
veiculo sern qualquer coroamento e ter seu equipamento de rodagem limpo antes de 
atingir a via pdblica. 

Paragrafo 2". - Produtos pastosos e residuos solidos que exaiem odores 
desagradaveis, como os pmvenientes de limpeza ou esvaziarnento de fossas ou 
pops absorventes, restos de abatedouros, restos de matadouros, restos de 
apugues, sebos, visceras e sirnilares, so podefio ser transportados em carrocerias 
estanques. 

Paragrafo 3". - Nos serviws de carga e descargas dos veiculos, os 
responshveis tanto pelo senri~o quanto pela guarda dos produtos transportados, 
observario aos incisos I, II e Ill deste paragrafo sob pena de incidirem ambas nas 
mesmas sanfles previstas nesta Lei. 

I - adotar precaufles na execuflo do serviw de forma a evitar prejulzos Sr 
limpeza dos ralos, caixas receptoras de 4guas pluviais, passeios, vias e logradouros 
pdblicos. 

I1 - providenciar imediatamente a retirada dos passeios, vias e logradouros 
phblicos, das cargas e produtos descarregados: 

111 - providenciar a limpeza dos locais prSblicos utilizados recol hendo 
convenientemente todos os resid uos caidos. 

Art. 30 - Serio obrigatoriamente incinerados em instalagbes do proprio 
estabelecimento que os produzirem ou em incinerador central construido 
especificamente para essa finalidade. 

I - residuos sdlidos declaradarnente contaminados, considerados contagiosos 
ou suspeitos de contarninaHo, provenientes de estabelecimentos hospitalares, 
laboratories, farmacias, drogarias, clinicas, maternidades, ambulatorios, casas de 
sairde, necroterios, pronto-socorro, sanitarios, consultorios e conggneres; 

I1 - materiais bioldgicos, assim considerados: restos de tecidos orggnicos, 
restos humanos ou animais, restos de laboratorios de anatises clinicas e de anatomia 
patolbgica, animais de experimentaqao e outros materiais similares. 

111 - os reslduas sdlidos provenientes de unidades medico-hospitalares, de 
isolamento, de &reas infectadas ou corn pacientes portadores de mol4stias infecto- 
contagiosas, inclusive restos de afirnentos, lavagem e o produto de varredura 
resultante dessas areas. 

IV - todos os residuos ou materias resultantes de tratamento ou processes 
diagndstico que tenham entrado em contato direto corn pacientes, como agulhas, 
seringas descartgveis, curatives, compressas e similares. 

Art. 31 - Nao B permitida, em nenhuma hipdtese, a queima de lixo ao 
ar livre. 

CAP~TULO v 

DA VARREDURA E DA CONSERVAGAO DA LIMPEZA URBANA 



DA VARREDURA E DEMAIS SERVIGOS DE LIMPEZA URBANA 

Art. 32. - A varredura e os dernais servi~os de lirnpeza urbana, 
executados em passeios, vias logradouros pli blicos, processar-se-80 corn 
obsenrfincias das determinafles desta Lei, das nomas e planos estabelecidos pela 
Companhia de Senriqos Urbanos. 

DAS OBRAS SERVICOS EMOLICAIS PUBLICOS E DAS CONSTRUC~ES E 
DEMOLIG~ES DE IM~VEIS 

Art. 33 - Todos os responshveis por obras ou servicps em passeios, 
vias e logradouros publicos, que sejam entidades contratantes ou agentes executoras 
sea0 obrigados a proteger esses locais mediante a retenqao dos materias de 
construqBo, dos reslduos escavados e daqueles de outra qualquer natureza, 
estocando-os convenientemente sem apresentar nenhum trasbordarnento. 

Pardgrafo ?". - 0s materiais e residuos de que trata o artigo sera0 
acomodados e contidos por tapumes ou por sistema padronizado de contenflo, em 
locais apropriados e em quantidades adequadas a uma imediata utilizaflo, devendo 
os residuos excedentes serem removidos pelos responsaveis, por con ta propria, 
obedecidas as disposifles do artigo 29, desta Lei. 

Pardgrafo 2". - Somente serA pemitida a permanencia dos materiais e 
residuos estocados nos passeios quando, observado o disposto no parAgrafo 
antecedente, seja resewada e mantida, rigorosamente limpa, desimpedida e 
protegida, passagem de largura de 01 (urn) metro, destinada a pedestres. 

Art. 34 - 0 s  tapumes ou sistemas de contenGo nfio podergo em 
nenhuma hipdtese, bloquear ou dificultar o curso natural das aguas pluviais, devendo 
ser adotadas precauMes especiais a firn de que os residuos ou materiais neles 
contidos n8o provoquem a obstru@o, diretamente ou atraves de enxurradas, dos ralos 
e das caixas plSblicas receptoras de 6guas pluviais. 

Art. 35 - Durante a execu@o de obras ou servigos nos passeios, vias e 
logradouros pdblicos, deverd ser mantida pelos seus respons8veis, as suas expensas, 
de forma constante e permanente a limpera das partes livres resewadas para tansito 
de pedestres e veiculos, mediante o recolhimento de detritos, terra e po, sob pena de 
aplicago, ao contratante ou agente executor, das mesmas sanfles previstas nesta 
Lei. 

Art. 36 - Nas construfies el ou demolifles de imoveis, nos desaterros 
e terraplanagern em geral, nZio serA permitida a ocupa~3o de qualquer parte do 
passeio, da via ou logradouro pljblico corn residuos, matkrias de constru@io e l  ou 
demoli@es, alem do alinhamento do tapume. 

Pardgrafo lo. - 0s materiais de constru@o, quando descarregados fora do 
tapume, devemo ser removidos dentro de 24 (vinte e quatro) horas para o interior da 
obra e os reslduos inservlveis, para os locais de disposiHo final indicados pela 
Companhia de Sewips Urbanos, sob pena de incidirem os contratantes ou agentes 
executores nas sanfies previstas em lei. 

Parigrafo 2". - S6 sera permitida preparar concreto e argarnassa nos passeios 
publicos, mediante a utiliza@io de tabuados ou caixas apropriadas, observando-se o 
disposto no artigo 33 desta Lei. 

Art. 37 - Concluidas as obras ou servigos em locais pdblicos, as 



construg6es el ou dernoli@es de imdveis, os desaterros el ou terraplanagens em 
geraf, os responsdveis deverao proceder imediatamente 9 remo@o de todo o material 
remanescente, A varredura e IavaMo cuidados dos locais p0blicos atingidos, 
observando-se as seguintes deteminams: 

I - Todo o material que provocar levantamento de pd dew& ser umedecido 
antes de sua remogo e transporte. 

II - 0 transporb dos detriios se processari de conforrnidade corn as 
disposi@es do art. 29, desta Lei e em nenhuma hipdtese poderfi prejudicar a limpeza 
dos itiner6rios percorridos pelos veiculos, de origem at4 o ponto de destinaHo final, 
ficando os responsaveis obrigados a recolher imediatamente todos os residuos caidos 
nas pistas de rolamento ou depositados em locais imptdprios, independente de outras 
san-s aglicdveis. 

Parhgrafo 1 ". - Constatado inobsewancia do disposto no artigo, o responsavel 
serh notificado para proceder & limpeza dentro do prazo que Ihe for fixado. 

Pa~grafo 2'. - Esgotado o prazo previsto no pa~grafo antecedente, podera a 
Companhia de Senri~os Urbanos, a seu critkrio exclusive, promover a execueo dos 
servipos de limpeza e cobra& os preps pOblicos respectivos acrescidos da taxa de 
administrago, independente da aplicago das san@es cabiveis. 

Art. 38 - As sanq8es pela inobservgncia das determinagks prescritas nesta 
sego se aplicario as pessoas fisicas ou juridicas, contratantes ou executores de 
obras e serv i~s,  de constru@o e l  ou demoligies, de desaterros e l  ou terraplanagens 
em geral. 

SECAO III 

DOS TERRENOS NAO EDlFlCADOS 

Art. 39 - Todo propriet6rio de terreno nao edificado, corn frente para 
vias e logradouros pdblicos, 4 obrigado: 

I - a rnantg-lo capinado, drenado e em perfeito estado de limpeza; 
II - a guardh-lo, fiscalizA-lo e evitar seja o mesmo usado como depbsito de lixo, 

de detritos e residuos de qualquer natureza. 
Paragrafo 1 ". - Constatada a inobservsncia do disposto no artigo, o proprietirio 

seh notificado para proceder ao servi~o de limpeza dentro dos praros que forem 
fixados. 

Pa~grafo 2". - Esgotados os prazos previstos no parAgrafo antecedente 
poderd a Companhia de Servips Urbanos, a seu criterio, promover a execuq8o dos 
servipos de limpeza e cobrar os preps phblicos respectivos acrescidos pela taxa da 
administra~ao, independente da aplicago das sang6es cabiveis. 

Padgrafo 3". - 0 produto de limpeza de terrenos nHo edificados deverA ser 
removido e transportado imediatamente para os locais de disposiq6es indicados pela 
Companhia de Serviws Urbanos, sendo vedada sua queima no local. 

SEGAO n 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

Art. 40 - Todos os estabelecimentos comerciais deverio dispor, 
internamente, para uso pQblico, de recipiente para recolhimento de detritos de lixo 
leve, em quantidade adequada e instalados em locais visiveis. 



Art. 41 - 0 produto da varredura das areas internas e externas dos 
estabelecimentos comerciais deverA ser recolhido e acondicionado em sacos pldsticos 
ou recipientes padronizados, para fins de coleta e transporte, sendo expressamente 
vedado encamin hblo e deposith-lo nos passeios, sarjetas, ralos, caixas po blicas 
receptoras de aguas pluviais, leitos das vias dos Iogradouros poblicos, em terrenos 
nao edificados, pontos de confinamento e contenedores de lixo phblico de uso da 
Compan hia de Servi~os Urbanos. 

Art. 42 - 0s restaurantes, lanchonetes, casas de sucos, sorveterias, 
cafes, padarias, superrnercados e estabelecimentos congheres sio obrigados a 
manter permanenternente limpas, atraves de recolhimento dos residuos e embalagens 
descartadas, as Areas fronteiras e adjacentes ao respectivo estabelecimento de mod0 
a nao prejudicar a limpeza urbana. 

Art. 43 - vedado lanpr nas vias poblicas: papel picado, confete, 
serpentina, serragem ou similares oriundos dos estabelecimentos comerciais em geral. 

DAS FEIRAS-LIVRES DOS VENDEDORES AMBULANTES 

Art. 44 - Nas feiras-livres instaladas nas vias e logradouros pr5blicos os 
feirantes s i o  obrigados a manter vanidas as areas de localiza@o de suas barracas e 
as areas de circula~io adjacentes, inclusive as faixas limitadas corn alinhamento dos 
imoveis ou muros divisorios. 

Art. 45 - lmediatamente apds o encerramento de suas atividades 
di8rias, os feirantes proceder80 varredura de suas Areas, recolhendo e 
acondicionado, corretamente, em sacos plAsticos, o produto da varredura, os residuos 
e detritos de qualquer natureza, para fins de coleta e transporte da Companhia de 
Serviqos Urbanos. 

Pardgrafo Onico - 0s Serviqos de Limpera previstos neste artigo podeao ser 
executados pela Companhia de Servi~os Urbanos, a seu criteria exclusivo, cobrado o 
preqo pOblico do servigo respectivo, de todos os feirantes. 

Art. 46 - 0 s  feirantes deveHo manter individualmente, em suas 
barracas, urn lugar visivel e para uso pijblico, sacos plasticos ou recipientes 
padronizados para recolhimento de detritos, lixo leve e rejd~aes. 

Art. 47 - Nas feiras de arte e artesanato ficam os expositores obrigados 
ao pagamento do prew pliblico anual de servi~os prestados pela Companhia de 
Servi~os Urbanos, para conservaGBo da limpeza das Areas pljblicas de reaIizaMo das 
rnesmas, sendo o pagamento do prep plibliw respectivo recolhido a Tesouraria da 
Cornpanhia de Serviws Urbanos, imediatarnente ap6s a liberaqio das licenps para o 
exercicio do comercio eventual. 

Art. 48 - 0s vendedores ambulantes, quando estacionados nos 
passeios, vias e logradouros, devergo rnanter permanentemente, limpas e varridas, as 
Areas de localiza@o de seus veiculos au carrinhos e as &reas de circulaq3o 
adjacentes sujeitas a serem prejudicadas em sua limpeza urbana, acondicionado, 
corretarnente, em sacos plasticos, residuos e detritos, para fins de coleta e transporte 
a cargo da Cornpanhia de Senrips Urbanos. 

Art. 49 - os vendedores ambulantes dever3o rnanter em seus veiculos 
ou carinhos, externamente, em lugares visiveis e para uso pliblico, sacos plhsticos ou 
recipientes padronizados para o recolhimento de detritos e lixo leve. 

DOS ATOS LESWOS A LIMPEZA URBANA 

Art. 50 - Constituem atos lesivos ii consetva@o de limpeza urbana: 



I - depositar, lanpr ou atirar nos passeios, vias e logradouros poblicos, praps, 
jardins, escadarias, canteiros centrais, passagens, toneis, viadutos, canais, pontes, 
lagos, lagoas, rios, cbrregos, depresfies, quaisquer areas plSblicas ou terrenos n8o 
edificados de propriedade poblica ou privada, bem assim em pontos de confinamento 
ou contenedores de lixo pllblico de uso exclusive da Companhia de Servips Urbanos. 

a) papeis, involucres, ciscos, lixo p6blico de qualquer natureza, confetes e 
serpentinas, ressalvada quando aos dois ultimos a sua utilizagio em dias de 
comemorafles especiais. 

b) lixo domiciliar e residuos s6lidos especiais. 
II - distribuir manualmente ou lanpr de aeronaves, veiculos, edificios ou de 

qualquer outra forma, nos passeios, vias, logradouros pljblicos, edificios cornerciais e 
similares, pap&, volantes, panfletos, comunicados, avisos, anhncios, redames e 
impressos de qualquer natureza. 

Ill - afixar publicidade ou propaganda de qualquer natureza divulgada em 
tecido, pl8sticoI papel ou similares: em postes, 8nrores de areas plSblicas, protepo de 
Wore, esGtuas, monumentos, obelisms, placas indicativas, abrigos de pedestres, 
caixas de correio, de telefone, de alarme de incGndio, bancas de jornais e revistas, 
cestas pQblicas de lixo leve, grades, parapeitos, viadutos, theis, canais, hidratantes, 
pontes, guias de calgarnento, passeios, leitos da vias e Iogradouros publicos, muros, 
tapumes ou outros locais, rnesmo quando propriedade de pessoas ou entidades direta 
ou indiretamente favorecidas pela publicidade ou propaganda, exceto as autorizadas 
pelas lei e regulamentos vigentes; 

IV - deteminar 6leo gordura, graxa, tinta, combustlveis, liquidos de tinturaria, 
nata de cal, cimento e similares nos passeios e no leito das vias e logradouros 
pii blicos; 

V - prejudicar a limpeza urbana atraves de reparo ou manutens& de veiculos 
el ou equipamentos; 

VI - encaminhar as residuos provenientes de varredura e lavagem de 
edificafles, descarregar ou vazar aguas setvidas de qualquer natureza em passeios, 
vias e logradouros poblicos ou em qualquer Area pobfica. 

VII - obstruir, corn material ou reslduos de qualquer natureza, as caixas 
receptoras, sa rjetas, valas ou outras passagens de hguas pluviais, bem como reduzir 
sua vazfio por rneio de tubulag6es, pontilh6es dispositivos; 

Vlll - praticar qualquer ato que perturbe, prejudique ou impep a execugo da 
varredura ou de outros servips de limpera urbana. 

Pardgrafo h i m  - A inobsenrilncia do dispositivo nos incisos deste artigo 
sujeitah o infrator ou seu rnandante As sanfles previstas, ficando ainda dos incisos II 
e Ill sujeito apreensao sumdn'a do material. 

DAS EDIFICAC~ES 

Art. 51 -As edificaqBes corn 02 (dois) ou mais pavimentos e mais de 
uma unidade ocupacional, cuja produMo diaria de lixo exceda 1.000 (urn mil ) litros, 
deveeo utilizar processes de coleta interna que conduzam o lixo domiciliar at8 
compactadores, atraves de instala@o coletora, convenientemente disposta, 
perfeitamente vedada, corn bocas de carregamento em todos os pavirnentos e 
dotados de dispositivos para limpera. 

Paragrafo Onico - Ficam exciuidos da exiggncia do artigo os estabelecimentos 
hospitalares e congBneres, as edificafles cuja produ~8o diaria de lixo seja inferior a 
1.000 (hum mil) litros, as edificaqbes domiciliares componentes de uma rjnica unidade 
ocupacional corn mais de urn pavirnento e os edificios de dois pavimentos cujas 
unidades ocupacionais tenham entradas independentes. 



Art. 52 - 0 s  processos de coleta de lixo domiciliar em edificafles 
autorizados pela Companhia de Servigos Urbanos, sao: 

I - coleta por tub0 de queda livre ate cornpactadores; 
II - coleta por sistema de transporte pneum8tico; 
111 - coleta manual, quando o lixo estiver acondicionado em embalagens 

autorizadas pela Cornpanhia de Servigos Urbanos. 
ParAgrafo lo - Outros quaisquer podeeo vir a ser utilizados, desde que 

aprovados, previamente pela Companhia de Servi~os Urbanos. 
Parigrafo 2" - Nas hipbteses configuradas nos incisos I e II do artigo, deverao 

ser instalados, no final dos tubos ou do sistema de acondicionamento de lixo, 
conforme previsto nesta Lei, sendo absolutamente vedado o dep6sito de lixo a granel. 

Paragrafo 3" - 0s processos de coleta de lixo, de que trata o artigo, serio 
complementados por equipamentos de lirnpeza e levagem interior do tub0 de queda, 
do deposit0 e dos equipamentos de reduMo. 

Pardgrafo 4" - As instalaNes coletoras, os depositos e os equipamentos de 
redu@o de lixo deveao situar-se em locais desimpedidos, de fhcil acesso e 
apresentar capacidade de detalhes construtivos, atendendo &s Normas Tecnicas da 
Companhia de Servi~os Urbanos. 

Pardgrafo 5" - Para os efeitos desta Lei, classificam-se como equipamentos de 
reduflo: os compactadores e os incineradores. 

Art. 53 - 0 volume ou peso do lixo produzido em cada 24 (vinte e 
quatro) horas, deveri ser cafculado de acordo corn a tabefa "Tipo de Constru~io - 
Produ@o diaria de lixo"", constantes das Normas Tecnicas da Companhia de Servi~os 
Urbanos de Natal. 

Art. 54 - Seeo, obrigatoriarnente, providas de equipamentos de 
compactaHo as edificafies cuja produg0 dieria de lixo for igual ou superior a 1.000 
(urn mil) litros, na forma do artigo antecedente. 

Art. 55 - proibida a instalaqio de incinerador dorniciliar, exce~Bo para 
os casos previstos no Capitulo VI I desta Lei. 

Art. 56 - A Companhia de Servi~os Urbanos poderi determinar, 
estipulando prazo, a obrigaGo ou proibieo de instalaMo de determinados process0 
ou tip0 de equipamento de redu@o de lixo. 

Art. 57 - 0s fabricantes, os instaladores e os consewadores de 
equipamentos de coleta interna e de redusgo de lixo, deveeo ser cadastrados e ter 
seus tipos de produtos aprovados 0 registrados na Companhia de Sewips Urbanos. 

Art. 58 - 0 cadastramento das firmas e o registro de seus tipos de 
produtos, na Companhia de Servi~os Urbanos, seri feito mediante o cumprimento do 
disposto na "Norma Tecnica para cadastramento de firmas e registro de produtos" da 
Cornpan hia de Servi~os Urbanos. 

ParAgrafo lo - 0 cadastramento terh validade de 01 (urn) ano; findo o qua1 a 
fima interessada deverA renova-lo dentro de 30 (trinta) dias, sem o que terA 
cancelado o seu cadastramento. 

Art. 59 - Somente serd permitida a instala~iio, no Municipio de Natal, de 
equipamentos de ooleta interna e de reduflo de lixo registrado na Companhia de 
Serviws Urbanos. 

Art. 60 - Na analise para aprova~ao de projetos de edificafles deverd 
ser observado pelo 6rg8o Municipal cornpetente, o atendimento das determina~bes 
deste Capitulo e das Nonnas Tdcnicas da Companhia de Servigos Urbanos. 

Art. 61 - A concessao de licenqa para funcionamento de equiparnento 
de coleta interna e de redu@o de lixo em edificafles ficara na dependencia da 
inspeeo t4cnica efetuada pela Companhia de Servi~os Urbanos, que cornprovarh o 
cumprimento das exigencias feitas por esta Lei e pelas Nomas Thcnicas. 

Art. 62 - 0 pedido obrigatdrio de licenciamento de qualquer obra ou 
serviw de reforma de equiparnento de coleta interna e de redu@o de lixo, feito junto 



Companhia de Serviws Urbanos, s4 serA deferido se o interessado comprovar a 
contrataflo de firma cadastrada conforme aas exigencias desta Lei. 

Art. 63 - 0s equipamentos de coleta e de redu@o de lixo em 
edificaMes poderao ser interditados pela Companhia de Sewi~os Urbanos, desde que 
n3o atenda reciprocamente Bs suas finalidades ou prejudiquem a limpeza e a higiene 
ambientes. 

ParAgrafo onico -0corrido a hipotes~ do artigo, o sfndico e o Munlcipe 
responsavel pela adrninistraflo do imdvet seri notificado para o fim de, no pram de 
30 (trinta) dias providenciar os consertos ou reparos necess8riosj sob pena de incorret 
nas mesmas san@es previstas nesta Lei. 

Art. 64 - Todos os processes de co leta de lixo em ediflca@es, deverA 
atender is Normas Tecnicas da Companhia de Serviqos Urbanos e As determina-s 
desta Lei. 

CAP~TULO VII 

DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGENERES 

Art. 65 - Nos hospitais, casas de sahde, pronto-socorros, arnbulatorios, 
centros de sairde, sanatdrios, necrot&ios, clinicas, laboratdrios e estabelecimentos 
conggnefes B obrigatdrio o uso de incineradores de lixo, fabricados, instalados e 
operados em conson3ncia corn as Normas Tkcnicas da Companhia de Servigos 
Urbanos e dotados de capacidade de absorflo total dos residuos groduridos. 

Paragrafo 1" - A Companhia de Servips Urbanos, dependendo das 
caracteristims do estabelecimento definidas em relatbrio de inspeHo, apresentado 
por Comiss30 Especial, podera isenti-lo, total ou parcialmente da obrigaqao de que 
trata o artigo anterior, indicando, em cada caso, s solu~bes que dever3o set adotadas. 

Paragrafo 2" - A ComissSo Especial referida no pa~grafo anterior sera 
constituida, em Portaria da Companhia de Senrips Urbanos, por 03 (tres) 
profissionais de nlvel superior, sendo pelo menos urn deles especialista em 
Engenharia Sanitdria. 

DOS SERVISOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA 

Art. 66 - Consideram-se servi~os extraordinarios de limpeza urbana, 
para os fins Regulamento, aqueles que n3o constituindo atribui~6es especifica da 
Companhia de Serviqos Urbanos, podemo ser prestados facultativamente peta 
mesma, a seu exclusivo critkrio, dentro de suas possibilidades e sem prejuizo de suas 
atribui~ies especlficas, mediante: 

I - solicita~Bo expressa dos Municipes ou nos casos previstos neste 
Regulamento; 

II - Cobranp dos preGos ptiblicos de serviws extraordin8rios. 
Art. 67 - N80 seEo objetos dos serviws extraordinarios de que trata 

este capitulo; 
1 - todos os residuos solidos discriminados no artigo 30, capitulo IV, deste 

Regulamento; 
II - os residues sdlidos poluentes, corrosivos e resfduos qu fmicos em geral; 
111 - os residuos s6lidos materiais belicos, explosivos e inflatnaveis; 
IV - os residuos solidos nucleares el ou radioativos. 
Paragrafo lo. - 0 s  residuos referidos no inciso I do artigo sera0 

obrigatoriarnente incinerados nos phprios estabelecimentos que os produzirem - ou 
em incinerador central construidos especialmente para esses fins e os rnencionados 



nos incisos 11, I II e IV ser3o colebdos e tratados pela prdpria fonte produtora. 
Pardgrafo 2". - Na hip6tese da incineraeo dos residuos processar-se em 

incinerador central, poderfi a Companhia de Servips Urbanos, adotar sistema 
obrigathrio de coleta especial, mediante a cobran~a do prew pdblico do servi~o 
respective. 

Paragrafo 3". - Sendo o lncinerador Central de propriedade pQblica, todos os 
residuos ou materiais a ele encaminhados estario sujeitos ao pagamento do prew 
pljblico para incineraqio. 

Art. 68 - A fiscaliza~8o do cumprimento das prescriqoes desta Lei, serA 
exercida por servidores de autarguia, investidos em funwes de nomenclatura 
correspondente a sua atividade especifica, classificados no org%o competent0 da 
Companhia de Serviqos Urbanos, de cuja chefia imediata sera0 os agentes 
respectivos. 

ParAgrafo h i c o  - A  Companhia de Serviws Urbanos, poderA firmar convgnios 
corn outros 6rgGos visando a melhor eficacia na fiscalizaHo. 

CAP~TULO x 

DAS INFRAC~ES E DAS PENAUDADES 

Art. 69. - A sanq90 das disposifles da presente Lei tornar-se8 efetiva 
por meio de: 

I - advertgncia; 
II - multa; 
Ill - interdig0 de equipamentos de coleta interna e de redugo de lixo; 
IV - suspensiio ou cancelamento de registro de fabricantes instalados e 

conservadores de equipamentos de coleta e reduGo de lixo. 
Paragrafo h i c o  - Quando o infrator praticar, simultaneamente, 02 (duas) ou 

mais infraqbes set-lhe-30 aplicadas cumulativamente as penalidades a ele cominadas. 
Art. 70 -A advertencia sera aplicada: 

I - verbalmente, pelo agente da fiscaliza@o da Companhia de Servi~os 
Urbanos, quando, em face das circunst8ncias, entender involuntdria e sem gravidade 
a infra@o; 

I1 - por escrito, quando, sendo primerio o infrator, entender o agente da 
fiscalizaqBo transfomar, em advertencia, a multa prevista para a infra~io. 

ParAgrafo Onico - A advertencia verbal seh obrigatoriamente comunicada, 
por escrito, a chefia dos brgios da Companhia de Serviws urbanos. 

Art. 71 -As multas previstas nesta Lei esao estipuladas em mdltiplos e 
sub-ml5ltiplos da Unidade de Valor Fiscal da Prefeitura Municipal do Natal, 

Art. 72 - As multas serso aplicadas em dobro quando houver 
reincidencia da mesma infra@o do prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 73 - 0 pagamento da multa nao exonera o infrator do cumprimento 
das disposifles desta Lei. 

Art. 74 - Quando aplicada a pena de multa, o infrator deverA recolh&la 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificaeo, a Tesouraria da 
Companhia de Serviqos Urbanos ou a estabelecimento bancario pela mesma indicado. 



PaGgrafo lo. - A notificaMo seri feita pela fiscalizaflo da Companhia de 
Sewi~os Urbanos diretarnente ao infrator ou rnediante registro postal corn Aviso de 
Recebimento e, quando se tratar de pessoa juridica, na pessoa atrav&s de sua 
representante legal observados os preceitos da Lei. 

Parhgrafo 2". - Na hipdtese de nao ser encontrado o infrator ou estiver em 
lugar incerto e nSo sabido, a notiica@o se fa& por editar, com prazo de 15 (quinze) 
dias a partir de sua publica680. 

Pardgrafo 3". - 0 nZlo recolhimento da multa dentro do prazo neste artigo 
implicard na sua inscrigo para cobranp judicial na forma prevista na legislago 
vigente. 

Art. 75. -A  interdi@o de equiparnentos de coleta interna e de reduggo 
de lixo verificar-se-d, sem prejuizo das demais san~8es cabiveis, quando nao forem 
preenchidos, quanto fabricaao, instala@o e funcionamento, os requisitos 
estabelecidos nesta Lei, Nas T4cnicas da Companhia de Sewiqos Urbanos ou se 
apresentarem prejudiciais A limpeza e A higiene ambientais. 

Pat4grafo h im - Da interdi~ao lavrar-se-d o competente auto, em que 
ss consignard ao infrator prazo conveniente para providenciar as obras ou servi~os de 
reformar necessArios. 

Art. 76 - A suspensHo ternpodria ou cancelamento do registro em 
cadastro da Companhia de Servigos Urbanos pertinentes a fabricantes, instaladores e 
conservadores de equipamentos de coleta interna e de redu@o de lixo, veriificar-se-A, 
sem prejuizo de outras san-s cabiveis, quando n io  forem obedecidas as 
determinaqbes estabelecidas desta Lei nas Normas Tkcnicas para cadastramento de 
firmas e registro de produtos. 

Art. 77 - Responds peta infra@o quem, de qualquer modo cometer ou 
concorrer para sua prdtica ou dela se beneficiar. 

Art. 78 - 0s infratoms As disposiq6es desta Lei, serio punidos corn 
multa constantes da tabela aprovada peIo Conselho Municipal de Limpeza Urbana, 
que constitui parte integrante do mesmo. 

DOS RECURSOS 

Art. 79 - Das multas impostas cabera recurso para a Companhia de 
Servi~os Urbanos. 

Art. 80 - 0 recurso sera impost0 mediante peti@o, protocolada na 
Companhia de Serviws Urbanos, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicaHo 
da decisso, nb drgao de divulgaqSo oficial, ou do conhecimento, por qualquer modo, 
pelo infrator. 

Pardgrafo t ", - 0 recurso nao tera efeito suspensivo e somente se& admitido, 
feita a prova, no praro de interposiHo, de propdsito no valor correspondente h multa 
aplicada. 

DAS DISPOSIGOES FlNAlS E TRANSIT~RIAS 

Art. 81 - 0s animais domesticos de grande porte, exceto caninos, 
abandonados nas vias e logradouros pdblicos serso apreendidos e recol hidos, para 
recintos prdprios, pelo drgao competente da Companhia de Servi~os Urbanos, 
enquanto permanecer na sua estrutura administrativa o Setor de Apreensao de 
Animais. 



Art. 82 - 0 s  animais apreendidos st5 poderao ser restituidos apds o 
pagamento da multa a que seu proprietdria estiver sujeito acrescida da importancia 
estabelecida para as didtias relativas aos dias de permanencia dos mesmos em 
recintos da Companhia de Servips Urbanos. 

Art. 83 - Se o autuado 1180 comprovar o preenchimento das exighcias 
legais para Iibera~Bo do(s) animal(is), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da 
apreeneo, sera0 os mesmos levados a hasta pfiblicas. 

Pardgrafo 1 ". - facultativo A Companhia de Serviqos Urbanos, providenciar o 
destino que julgar conveniente para os animais apreendidos, quando nao ocorrer 
licitante, ou as ofertas na hasta pdblica nao cobrirem as despesas relativas 
realizadas. 

Padgrafo 2". - Apurando-se na Rasta p~blica, impowncia superior A 
estabelecida para as multas devidas e despesas relativas, sera o autuado notificado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para receber o excedente, 

Pahgrafo 3". - Decorrido o prazo de prescrigo previsto no Cddigo Civil, o 
saldo s e ~  convertido em renda eventual. 

Art. 84. - 0s valores constantes da tabela de multa da presente Lei 
sornente poderao ser aiterados mediante Lei. 

Art. 85 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaHo, revogadas 
as disposi~6es em contrario. 

Palacio Felipe Camarao, em Natal, 30 de abril de 1996. 

ALDO DA FONS~CA T IN~CO FlLHO 
PREFEITO 




