
LEI NP 5.060. DE 11 DE NOVEMBRO DE 1998~'. 

lnstitui a obrigatoriedade da instalago de caixas receptadoras em 
resid4ncias, condominios e pr4dios de qualquer natureza e dB outras 
providencias. 

A PREFElTA MUNICIPAL DE NATAL, 
Fatp saber que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l e  - Fica institulda a obrigatoriedade do uso de calxas receptoras de correspondencias 
em todas as residbncias, condominios e prkdios de quatquer natureza no Brnbito do Municipio do 
Natal. 

Art. 2e - 0 s  projetos de construMo ou reforma submetidos A aprovaHo dos drgaos 
municipais deverZo conter detalhamento de coloca@o das caixas receptoras de correspond~ncias 
institufdas por esta Lei. 

Art. S - Nenhum imdvel poderA receber o respective "HABITE-SE" sem a instala$io da 
caixa receptora de currespondQncia. 

Art. # - A instalaqao e uso das caixas receptoras de correspond8ncia aos imdveis 
edificados anteriorrnente A vigencia desta Lei, serd instituido no p m o  de at4 02 (dois) anos para 
adaptaqio As exigencias nela contida. 

Art. I - As caixas receptoras de correspond&ncia deverao ser instaladas em local 
acessivel ao profissional que a distribui, preferencialmente no Iado extemo do mum, portdes ou 
grades dos irndveis e deverSo dispor de entrada ou abertura de tamanho suficiente admissao da 
wrresponddncia. 

Art. C - 0s edificios residenciais, mmerciais, industriais ou profissionais w m  mais de urn 
pavimento, estabelecimentos bandrios, repartiqdes poblicas de qualquer natureza, hot& e 
sirnilares, hospitais, entidades, associa~6es ou outros imdveis que, por suas caracteristicas, 
abriguem ou atendam & cotetividade, poderao optar pela instalaMo de uma linica caixa receptora 
de correspondkncia. 

Art. P - 0 Poder Executive Municipal regularmentad esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da sua publicaHo. 

Art. P - Esta Lei entrar4 em vigor na data de sua publicap%o, revogadas as disposi@es 
em contrdrio. 

Palacio Felipe CamaHo, em Natal, 11 de novembro de 1998. 

S1~ublicada no DOE de 1211 1/98. 

Wilma Maria de Faria Meira 
PREFElTA 




