
NOTA DE ESCLARECIMENTO

O  Ministério  Público  Estadual,  por  intermédio  do  seu  Grupo  Especial  para 

acompanhamento das obras e atividades relacionadas com a preparação da cidade para 

sediar os jogos da Copa do Mundo de Futebol  de 2014, composto por Promotores e  

Promotoras de Justiça de diferentes áreas de atuação,  recebeu de representantes do 

Município  de  Natal  a  seguinte  proposta,  em  resumo:  a  análise  do  requerimento  de 

licenciamento ambiental para os projetos de alargamento das Avenidas Felizardo Firmino 

de  Moura  e  Industrial  João  Francisco  da  Motta,  além  da  construção  do  Viaduto  da 

Urbana, se fundamentará em estudo denominado de Relatório de Controle Ambiental-

RCA,  previsto  no  art.  33,  V,  da  Lei  Complementar  Municipal  n.  055,  de  27.01.2004,  

podendo o termo de referência, no qual serão estipuladas as diretrizes gerais para esse 

estudo, receber contribuições de outros órgãos públicos e de pessoas interessadas. Após 

discussões,  nas  quais  se  ouviram representantes  de  entidades  populares  e  pessoas 

direta e indiretamente interessadas, firmou-se o seguinte entendimento com o Município 

de Natal:

a) concorda-se com as propostas apresentadas por representantes do Município de 

Natal,  ressalvando-se,  entretanto,  que  o  projeto  do  viaduto  a  ser  construído  no 

entroncamento  das  Avenidas  Industrial  João  Francisco  da  Motta  e  a  Capitão  Mor 

Gouveia/BR 226 deverá ser apreciado dentro do EIA/RIMA previsto para as obras ao 

longo  de  toda  a  Av.  Capitão  Mor  Gouveia,  haja  vista  a  informação  passada  pelos 

representantes do Município na audiência do dia 25/4/2012 (ata da audiência se encontra 

nos autos do procedimento preparatório 051/2012), quando disseram que já está sendo 

providenciada a licitação para contratação da empresa que realizará o citado EIA/RIMA; 

na mesma ocasião se comprometeram a enviar para a Promotoria de Justiça cópias do 

processo da referida licitação; 

b)  o  Ministério  Público  solicitará  um laudo  (da  Central  de  Perícias  do  MP,  com 

quesitação) para análise das técnicas de engenharia e das repercussões de natureza 

ambiental  e  urbanística  dos  Projetos  de  mobilidade  urbana  das  obras  que  serão 

construídas nas Avenidas Felizardo Firmino de Moura, Industrial João Francisco da Mota 

e na construção do Viaduto da URBANA; 

c) concluído  esse  laudo  técnico,  deverão  ocorrer  audiências  públicas  para 

debate com a sociedade, promovidas pelo órgão licenciador, com a apresentação dos 



projetos e estudos, a fim de que possam ser dirimidas as dúvidas e confrontados com o  

laudo do Ministério Público e com as demais sugestões que venham a ser oferecidas 

pelos vários segmentos representativos da sociedade;

c.1) ao ser publicado o edital das audiências públicas deverá constar a informação 

sobre  o  horário  e  local  onde  a  população  poderá  ter  acesso  aos  projetos  e  demais 

documentos relacionados com as obras de mobilidade urbana incluídas na proposta do 

Município; 

d) enquanto se aguarda o laudo técnico mencionado na letra “b” e até quando durar 

a sua análise, discussão e deliberação ficarão suspensas todas as obras de mobilidade 

urbana de responsabilidade  do Município,  inclusive  as  desapropriações  das unidades 

residenciais  e  comerciais.  Durante  a  suspensão  da  execução  dos  projetos  nenhuma 

Licença  de  Instalação  poderá  ser  emitida  para  as  obras  referidas  na  proposta  do 

Município.  Os  processos  das  desapropriações  poderão  seguir  nas  suas  formalidades 

legais, suspendendo-se, no entanto, as imissões na posse dos imóveis. Da suspensão 

ficam também excluídos  o  recapeamento  asfáltico  e  manutenção  geral  das  vias  que 

compõem  os  desvios  de  tráfego  no  entorno  das  obras  de  mobilidade  do  Lote  1  

(intervenções a serem executadas entre o trecho que inicia na cabeceira da Ponte de 

Igapó,  passando pelo viaduto da urbana,  Av.  Industrial  João Francisco da Mota e Av. 

Capitão Mor Gouveia); 

e) a SEMURB facultará, por um prazo de quinze dias a partir da aceitação destas 

proposições  do  Ministério  Público,  a  inclusão  de  mais  condicionantes  e  exigências 

ambientais e urbanísticas no Termo de Referência por ela emitido para o licenciamento 

das obras nas Avenidas Felizardo Firmino de Moura, Industrial João Francisco da Motta e  

construção do Viaduto da URBANA; 

f)  o  Município  se  compromete  a  assegurar,  nas  fases  de  licenciamento  e  de 

execução dos projetos de mobilidade urbana, inclusive durante as desapropriações e, se 

necessário,  nos  estágios  posteriores,  a  participação  efetiva  de  representantes  da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTAS e da Secretaria Municipal  

de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes – SEHARPE, a fim de 

que possam garantir a efetivação do direito à moradia e seus aspectos sócio-econômicos 

e culturais no âmbito do processo de desapropriação de imóveis residenciais, aí incluindo 

a relocação de famílias para moradias dignas;



g) o Município se compromete a utilizar, dentre as formas legais de aquisição de 

posse e de domínio de imóveis  — a exemplo da desapropriação,  permuta, compra e 

venda, cessão de uso, etc., inclusive a regularização fundiária e retomada da posse em 

caso de imóvel público —, os meios necessários para identificar áreas nas proximidades 

onde ocorrerão as desapropriações, destinando-as a programas de relocação habitacional 

relacionados às obras de mobilidade urbana da Copa 2014, priorizando-se a população 

de interesse social (com renda de até três salários mínimos);

g.1) para as famílias que serão relocadas, o Município se obrigará a custear aluguel 

social em imóveis na mesma região, com prioridade para a população de interesse social,  

até a construção e regularização de suas novas residências.


