
LE 1 NP 5.248, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000'~. 

Disp6e sobre a criaqfio do Prograrna "Nossa Casan e a isenfio dos 
tributos que especffica. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL. 
Fa~o  saber que a CBmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12 - Fica criado o Programa 'Nossa Casa" corn o intuit0 de promover a regularizaeo 
fundihria de habita~6es da popula@io de baixa renda, atraves da concessao de beneficios de que 
trata esta Lei, bem como pela realizaflo de convenios com 6rgBos plSblicos visando a presta@o 
de assessotia t4cnica . 

Art. P - Ficam isentos do pagamento de taxas de alvads e de aprova~80 de projetos, os 
propriearios de imdveis que aderirem ao Programa ds ENGENHARIA E ARQUITETURA 
POBLICA NOSSA CASA, nos seguintes termos: 

I - edificaflo at6 50,OO m - isentos de taxas; 
I1 - irn6veis corn areas superior a 50,00 m2 e inferior a 120,OO m2 - reduG8o das taxas em 

50% (cinqtjenta porcento). 
ParAgrafo Onico - As isen@es aqui previstas tedo sua concessao condicionada ao 

atendimento do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 04 de rnaio de 2000,. 
Art. S - 0 s  interessados aos beneficios de que trata esta Lei, deverao ter projeto de 

constru@o, reforma ou ampliaMo aprovados pelo Municipio de Natal e atender aos seguintes 
requisitos. 

I - possuir renda familiar de at8 03 ( t f i s )  salaries m tnirnos; 
I1 - nao possuir habitaqao prdpria; 
111 - ser propriet8ri0, prornitente cumprador, de terreno urbano. 
Art. 4 - No ato de adesgo ao Programa, o interessado que atender aos requisitos acima, 

comprometer-se4 a obedecer as prescriq6es dos projetos aprovados, bem como a acatar todas 
as orientaNes tecnicas expedidas pelo responsavel da obra. 

Art. C - A verificaflo de ausencia de uma das wndiqdes estabelecidas no art. Y ou do 
descumprimento do cornpromisso de que dispae o art. @ , desta Lei, acmetar6 a excluJo do 
interessado do Programa de que trata esta Lei. 

Art. C - O Poder Executive deverA regulamentar a presente Lei no pram de 90 (noventa) 
dias. 

Art. P - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag80, revogadas as disposi@es em 
contrdrio. 

Palacio Felipe Carnarao, em Natal, 28 de dezernbro de 2000. 




