
LEI NO 4.566, DE 19 DE MA10 DE 1992'. 

Regulamenta a caracterizaMo, prescriNes e usos de Hotel- 
Residencia. 

A PREFEITA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuigies legais, e tendo em vista o 
disposto no Art. 55, lV, da Lei Organica do Municipio de Natal. 
DECRETA: 

Art. lQ - Entende-se pot Hotel-Residgncia o estabelecimento cujas unidades de 
hospedagem (UHs) seja exclusivamente da especie apartamento residencia, constituidas por no 
minimo, sala equipada corn Area para o preparo de alimentos, quarto e instataeo sanitAria, 
explorado ou administrado, total ou parcialmente, pur uma Qnica empresa para a atividade 
hoteleira, independentemente da d o  social ou nome fantasia de que se utilize, tais como Apart- 
Hotel, Flat-Service, ou Residence-Service. 

5 IP - 0 estabelecimento descrito no caput deste aFtigo poder4 dispor de unidade de 
hospedagem (UHs) de propriedade individualizada, cedidas ou nao, para a explora@o ou 
administraqao hoteleira, por4m, todas as Areas e dependencias sociais do estabelecimento seGo 
mmuns aos hdspedes e residentes. 

§ ZQ - Admite-se que as unidades de hospedagem (UHs) possam atender, altemadamente 
as atividades de hospedagem e uso residential. 

Art. 2P - Para efeito do presente Decreto, o Hotel-ResidGncia B classificado e codificado 
wmo Sz, conforme anexo XI, da Lei nQ 3.175184, para UHs de at6 45,00 m2 de Area Otil. 

5 lQ - 0s empreendirnentos que tiverem as UHs corn Area superior aqueta estabeldda no 
caput deste artigo, deveio adotar as prescriMes urbanistims estabelecidas no anexo V da Lei ng 
3.1 75184 para o uso RM3, de acordo corn a zona em que estiver situado. 

5 2P - Nas zonas em que nio for permitido o uso RM3 nio serA tarnbbm permitido o Apart- 
Hotel acima de 45,00 ma. 

Art. 3P - Alem das unidades de hospedagem, o Hotel-Residgncia devera possuir, ainda, no 
mlnimo, espago para: 

I - hall, recepflo ou espera; 
II - instala@es sanitArias para os funcionarios; 
111 - administraqao; 
IV - lavanderia; 
V - depbsito ou almoxarifado; 
VI - guarda valores e bagagem; 
VII - lazer e recreaMo; e 
Vlll- estacionamento. 

Art. G - As Areas destinadas aos servi~os deveGo ser independentes das Areas 
destinadas aos hdspedes e residentes. 

Art. 5P - As &reas e dimendes minimas dos compartimentos obrigat6ios para Hotel- 
Residsncia sao: 

a) quarto de dormir 
A- 9,00 rn2 
D - 2,80 m 
b) sala de estar privativa de UH 
A- 40,OO m2 
D - 230 m 
c) Area para preparo de refeifles "Ieves" 
A - 3,00 m2 
D-  1,20 m 
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d) banheiro privativo de UH 
A - 2,80 ma 
D-1,20m 
Art. 6Q - 0 pmjeto de Hotel-Residgncia deve, ainda, obedecer B Lei nQ 3.175184 Plano 

Diretor de natal e Codigo de Obras do Municipio, no que couber. 
Art. 7Q - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaMo, revogadas as disposi~8es 

em contr&rio. 

Palado Felipe CamaGo, em Natal, 19 de maio de 1992 
Wilma Maria de Faria Maia 

PREFEITA 

Walda FBlix da Silva Souza 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO 




