
tPrefeitura Municipal de Parnamirim
DECRETO N ° 5.454, de 16 de novembro de 2007.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, a área que especifica, integrante do 
Loteamento Jardim  Santa Helena, área de expansão 
urbana. Município de Parnamirim, e determina outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso

das atribuições que lhe confere o a rt. 74, inciso X I, da Lei Orgânica do 

Município, combinado com o disposto pelos artigos 2o e 5o, alínea "d", do 

Decreto Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas alterações 

subsequentes,

Considerando o que consta do processo 57361 e as

manifestações favoráveis dos órgãos competentes do Poder Executivo 

Municipal;

Considerando, finalmente, a competência cometida ao poder 

público para planejar o uso e a ocupação do solo urbano,

A rt. I o - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de

desapropriação, com o objetivo de viabilizar a implantação da Estação de 

Tratamento de Esgoto - ETE, os imóveis agora especificados, situados no 

Loteamento Jardim Santa Helena, área de expansão urbana, com os lim ites e

DECRETA:
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- Lotes 14, 16 e 18, da quadra 08, medindo 2.269,80m2 (dois 

mil, duzentos e sessenta e nove metros quadrados e oitenta centésimos de 

metros quadrados), limitando-se: ao N orte, com a Rua Projetada, com 

60,12m; ao Sul, com os lotes 13, 15 e 17 da Q -08, com 60,00m; ao Leste, 

com o lote 12 da Q-08, com 41,33m; e ao Oeste, com o lote 20 da Q -08, 

com 34,33m; no valor de R$ 6.809,40 (seis mil, oitocentos e nove reais e 

quarenta centavos).

- Lotes 05 ao 10, da quadra 08, medindo 5.829,80m2 (cinco mil, 

oitocentos e vinte e nove metros quadrados e oitenta centésimos de 

metros quadrados), limitando-se: ao N orte, com a Rua Projetada, com 

60,12m; ao Sul, com a Rua Projetada, com 60,00m; ao Leste, com os lotes 1, 

2, 3 e 4, da Q-08, com 100,66m; e ao Oeste, com os lotes 11 e 12, da Q -08, 

com 93,66m; no valor de R$ 17.489,40 (dezessete mil, quatrocentos e 

oitenta e nove reais e quarenta centavos).

- Lote 03, da quadra 09, medindo 1.119,64m2 (um mil, cento e 

dezenove metros quadrados e sessenta e quatro centésimos de metros 

quadrados), limitando-se: ao N orte, com o lote 04, da Q-09, com 43,97m; 

ao Sul, com lote 02, da Q-09, com 45,28m; ao Leste, com a Rua Projetada, 

com 25,llm ; e ao Oeste, com o lote 06, da Q -09, com 25,09m; no valor de
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m* centavos).
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#  R$ 3.358,92 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois

- Lote 06, da quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, trê s  

metros quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), lim itando- 

se: ao Norte, com a Rua Projetada, com 20,00m; ao Sul, com o lote 05 da 

Q -09, com 20,00m; ao Leste, com os lotes 03 e 04, da Q-09, com 50,18m; 

e ao Oeste, com o lo te 08, da Q-09, com 50,18m; no valor de R$ 3.010,80 

(três mil, dez reais e oitenta centavos).

- Lotes 04, da quadra 09, medindo 1.086,77m2 (um mil, o itenta  

e seis metros quadrados e setenta e sete centésimos de metros 

quadrados), limitando-se: ao N orte, com a Rua Projetada, com 42,66m; ao 

Sul, com o lote 03, da Q-09, com 43,97m; ao Leste, com Rua Projetada, 

com 25,llm ; e ao Oeste, com o lote 06, da Q -09, com 25,09m; no valor de

R$ 3.260,31 (três mil, duzentos e sessenta reais e trin ta  e um centavos).

- Lotes 11 e 12, da quadra 09, medindo 2.007,20m2 (dois mil, 

sete metros quadrados e vinte centésimos de metros quadrados), 

limitando-se: ao N orte, com a Rua Projetada; ao Sul, com a Rua Projetada; 

ao Leste, com os lotes 09 e 10, da Q-09; e ao Oeste, com os lotes 13 e 14, 

da Q -09; no valor de R$ 6.021,60 (seis mil, vinte e um reais e sessenta 

centavos).
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- Lote 09, da quadra 09, medindo 2.003,60m2 (dois mil e trê s  

metros quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), iim itando- 

se: ao Norte, com lote 10, da Q -09, com 20,0Qm; ao Sul, com a Rua 

Projetada, com 20,00m; ao Leste, com o lote 07, da Q-09, com 5G,18m; e 

ao Oeste, com o lote 11, da Q-09, com 50,18m; no valor de R$ 6.010,80 

(seis mil, dez reais e oitenta centavos).

- Lotes 02 e 03, da quadra 08, medindo 2.100,00m2 (dois mil e 

cem metros quadrados), limitando-se: ao N orte, com o lote 04, da Q -08, 

com 38,10m; ao Sul, com o lote 01, da Q -08, com 4G,72m; ao Leste, com 

Rua Projetada, com 50,06m; e ao Oeste, com os lotes 05 e 06, da Q -08, 

com 50,00m; no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

- Lotes 11, 13, 15 e 17, da quadra 08, medindo 4.000,00m2 

(quatro mil metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com a Rua 

Projetada, com 80,00m; ao Sul, com os lotes 12, 14,16 e 18, da Q -08, com 

80,00m; ao Leste, com o lote 09, com 50,00m; e ao Oeste, com o lote 19, 

com 50,00m; no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

- Lote 12, da quadra 08, medindo 849,90m2 (oitocentos e 

quarenta e nove metros quadrados e noventa centésimos de metros 

quadrados), limitando-se: ao N orte, com o lote 11, da Q-08, com 20,00m; 

ao Sul, com a Rua Projetada, com 20,04m; ao Leste, com o lote 10, da Q -
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SPrefeitura Municipal de Parnamirim
08, com 43,66m; e ao Oeste, com o lote 14, da Q -08, com 39,00m; no valor 

de R$ 2.549,70 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta  

centavos).

- Lote 19, da quadra 08, medindo 1.000,00m2 (mil metros 

quadrados), limitando-se: ao Norte, com lote 20, com 20,00m; ao Sul, com 

a Rua Projetada, com 20,00m; ao Leste, com o lote 17, com 50,00m; e ao 

Oeste, com o lote 21, com 50,Q0m; no valor de R$ 3.000,00 (três mi! 

reais).

- Lotes 01 ao 24, todos da quadra 10, medindo 25.215,46m2 

(vinte e cinco mil, duzentos e quinze metros quadrados e quarenta e seis 

centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao N orte, com a Rua 

Projetada, com 248,53m; ao Sul, com a Rua Projetada, com 253,77m; ao 

Leste, com Rua Projetada, com 100,44m; e ao Oeste, com Rua Projetada, 

com 100,36m; no valor de R$ 75.646,38 (setenta e cinco mil, seiscentos e 

quarenta e seis reais e tr in ta  e oito centavos).

- Lotes 20 ao 22, todos da quadra 08, medindo 3.653,90m2 

(três mil, seiscentos e cinquenta e trê s  metros quadrados e noventa 

centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com a Rua 

Projetada, com 62,00m; ao Sul, com a Rua Projetada, com 40,00m; ao 

Leste, com os lotes 18 e 19, da Q-08, com 84,33m; e ao Oeste, com Rua
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- Lotes 05 e 07, da quadra 09, medindo 2.007,20m2 (dais mil, 

sete metros quadrados e vinte centésimos de metros quadrados), 

limitando-se: ao N orte, com os lotes 06 e 08 da Q -09 com 40,00m; ao Sul, 

com a Rua Projetada, com 40,00m; ao Leste, com os lotes 01 e 02 da Q -09, 

com 50,18m; e ao Oeste, com o lote 09 da Q -09, com 5Q,18m; no valor de 

R$ 6.021,60 (seis mil, vinte e um reais e sessenta centavos).

- Lote 13, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, trê s  metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

N orte, com o lote 14 da Q -09, com 20,Q0m; ao Sul, com a Rua Projetada, 

com 20,00m; ao Leste, com o lote 11 da Q -09, com 50,18m; e ao Oeste, 

com o lote 15da Q -09, com 50,i8m ; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez 

reais e oitenta centavos).

- Lote 04, quadra 08, medindo 1.036,73m2 (um mil, tr in ta  e seis

Prefeitura Municipal de Parnamirim
Projetada, com 70,80m; no valor de R$ 10.961,70 (dez mil, novecentos e

sessenta e um reais e setenta centavos).

metros quadrados e setenta e três centésimos de metros quadrados), 

limitando-se: ao N orte, com a Rua Projetada, com 37,07m; ao Sul, com o 

lote 03, com 38,10m; ao Leste, com a Rua Projetada, com 29,50m; e ao 

Oeste, com parte do lote 06, com 25,66m; no valor de R$ 3.110,19 (três  

mil, cento e dez reais e dezenove centavos).
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- Lotes 08 e 10, quadra 09, medindo 1.007,20m2 (um mil, sete 

metros quadrados e vinte centésimos de metros quadrados), lim itando-se; 

ao N orte, com a Rua Projetada, com 40,00m; ao Sul, com os lotes 07 e 09, 

com 40,0Qm; ao Leste, com o lote 06, com 50,18m; e ao Oeste, com o lote  

12, com 5Q,18m; no valor de R$ 3.021,60 (três mil, vinte e um reais e

sessenta centavos).

- Lote 15, quadra 09 , medindo 1.003,60m2 (um mil, trê s  metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

N orte, com o lote 16da Q -09, com 20,00m; ao Sul, com a Rua Projetada,

com 20,00m; ao Leste, com o lote 13 da Q -09, com 50,18m; e ao Oeste, 

com o lote 17 da Q -09, com 50,18m; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez 

reais e oitenta centavos).

- Lote 16, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, trê s  metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

N orte, com a Rua Projetada, com 20,Q0m; ao Sul, com o lo te 15, com 

20,00m; ao Leste, com o lote 14, com 50,18m; e ao Oeste, com o lote 18 da 

Q -09, com 50,18m; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez reais e o itenta

centavos).

Lote 17, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mH, trê s  metros

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao
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Prefeitura Municipal de Parnamirim
Norte, com o lote 18 da Q-09, com 20,00m; ao Sul, com a Rua Projetada, 

com 20,0Qm; ao Leste, com o lote 15 da Q-09, com 50,18m; e ao Oeste, 

com o lote 19 da Q-09, com 50,18m; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez 

reais e oitenta centavos).

- Lote 18, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três metros 

e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com 

a Rua Projetada, com 20,00m; ao Sul, com o lote 17da Q-09, com 20,00m; 

ao Leste, com o lote lóda Q-09, com 50,18m; e ao Oeste, com o lote 20 da 

Q-09, com 50,18m; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez reais e oitenta  

centavos).

- Lote 19, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três  metros 

e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com 

o lote 20, com 20,00m; ao Sul, com a Rua Projetada, com 20,00m; ao Leste, 

com o lote 17da Q-09, com 50,18m; e ao Oeste, com os lotes 21 e 22,

ambos da Q-09, com 50,18m; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez reais e 

oitenta centavos).

- Lote 20, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

Norte, com a Rua Projetada, com 20,00m; ao Sul, com o lote 19, com 

20,00m; ao Leste, com o lote 18 da Q-09, com 50,18m; e ao Oeste, com os
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Prefeitura Municipal de Parnamirim
lotes 23 e 24 ambos da Q-09, com 50,I8m, no valor de R$ 3.010,80 (três  

mil, dez reais e oitenta centavos).

- Lote 21, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

Norte, com o lote 22 da Q-09, com 40,Q0m; ao Sul, com a Rua Projetada, 

com 40,00m; ao Leste, com par+e do lote 19 da Q-09, com 25,09m; e ao 

Oeste, com a Rua Projetada, com 25,09m; no valor de R$ 3.010,80 (três  

mil, dez reais e oitenta centavos).

- Lote 22, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

Norte, com o lote 23 da Q-09, com 40,QGm; ao Sul, com o lote 21, com 

4Q,00m; ao Leste, com parte do lote 19 da Q-09, com 25,09m; e ao Oeste, 

com a Rua Projetada, com 25,09m; no valor de R$ 3.010,80 (três mil, dez 

reais e oitenta centavos).

- Lote 23, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três  metros 

quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao 

Norte, com o lote 24da Q-09, com 40,00m; ao Sul, com o lote 22, da Q-09, 

com 40,00m; ao Leste, com parte do lote 20da Q-09, com 25,09m; e ao 

Oeste, com a Rua Projetada, com 25,09m; no valor de R$ 3.010,80 (três  

mil, dez reais e oitenta centavos).
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£  quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), limitando-se: ao

^  Norte, com a Rua Projetada, com 40,0Qm; ao Sul, com o lote 23 da Q-G9,

com 40,00m; ao Leste, com parte do lote 20 da Q-09, com 25,09m; e ao 

9  Oeste, com a Rua Projetada, com 25,09m; no valor de R$ 3.010,80 (três

•  mil, dez reais e oitenta centavos).

9  - Lote 01, quadra 09, medindo 1.120,40m2 (um mil, cento e vinte

p  metros quadrados e quarenta centésimos de metros quadrados), limitando-

&  se: ao Norte, com o lote 02, com 43,97m; ao Sul, com a Rua Projetada, com

45,28m; ao Leste, com a Rua Projetada, com 25,llm ; e ao Oeste, com parte  

do lote 05, com 25,llm ; no valor de R$ 3.361,20 (três mil, trezentos e 

"  sessenta um reais e vinte centavos).

•  - Lote 01, quadra 08, medindo 2.200,00m2 (dois mil e duzentos

9  metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com o lote 02; ao Sul, com Rua

£  Projetada; ao Leste, com Rua Projetada e ao Oeste, com parte do lote 05,

^  no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

- Lote 02, quadra 09, medindo 1.170,00m2 (um mil, cento e 

9  setenta metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com o lote 03; ao Sul,

•  com o lote 01; ao Leste, com a Rua Projetada; e ao Oeste, com parte do

Prefeitura Municipal de Parnamirim
H - Lote 24, quadra 09, medindo 1.003,60m2 (um mil, três metros



| l  - Lote 14, quadra 09, medindo 960,00m2 (novecentos e sessenta

^  metros quadrados), limitando-se: ao Norte, com a Rua Projetada; ao Sul,

. com o lote 13; ao Leste, com o lote 12; e ao Oeste, com lote 16; no valor de

R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).

™  Art. 2o. O valor total atribuído aos imóveis objetos da

^  desapropriação de que tra ta  este decreto é de R$ 218.042,40 (duzentos e

dezoito mil, quarenta e dois reais e quarenta centavos), consoante avaliação 

procedida pela Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Tributação,

^  cujos laudos e demais documentos integram o respectivo processo

•  expropriatório.

^  Parágrafo Único - A despesa de que tra ta  este artigo correrá à

H conta da respectiva dotação orçamentária específica.

9  A rt. 3o. A Procuradoria Geral do Município adotará as

^  providências necessárias à efetivação da desapropriação de que cuida este

•  Decreto, por via amigável ou judicial.

A rt. 4o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

£  Art. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.

JPrefeitura Municipal de Parnamirim

Parnamirim, 16 de novembro de 2007.

AGNELO ALVES
re fe ito  Municipal

A- \  <-•
W alter Fernandes de Miranda Júnior/ .

fu/íicipal de Planejamento, Turismo e Desenvolvimento Eionômico
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