
Prefeitura Municipal de Parnamirim

GABINETE DO PREFEITO

Decreto n° 5.119, de 23 de janeiro de 2002.

Declara de necessidade pública, para 
fins de desapropriação, a área que 
especifica, integrante do
desmembramento denominado Jiqui 
Country Club, na cidade de
Parnamirim/RN, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com o inciso XI do art. 74, da Lei Orgânica do 
Município, e na forma autorizada pelos art. 5o, inciso XXIV, da 
Constituição Federal e arts. 2o e 5o, alínea “d”, do Decreto n° 3.365, 
de 21 de junho de 1941 e suas alterações posteriores, e

Considerando que a Cidade de Parnamirim apresenta 
enorme deficiência quanto ao fornecimento dos meios de acesso à 
educação a sua população, necessitando da construção de novas 
escolas para atender ao ensino fundamental.

Considerando que na área integrante do 
desmembramento denominado Jiqui Country Club, nesta 
cidade de Parnamirim/RN, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca, em nome de Jiqui Country Club, no 
livro 3a de Transcrição das Transmissões, fls. 62/V63, sob 
número de ordem 194, 12 de agosto de 1965, e cadastro para 
fins de imposto, junto a Secretaria de Tributação deste Município 
em nome de MANOEL TEIXEIRA DE ARAÚJO e constatando-se 
ausência de escola pública naquela comunidade.

Considerando que compete ao Poder Público criar 
condições de acesso à EDCUAÇÃO;

Considerando que a área constate do registro 
imobiliário acima descrito atende às necessidades da Administração 
Pública, conforme projeto arquitetônico e de engenharia;
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Considerando a proximidade do início do ano letivo e a 
urgência na construção do imóvel para atender aos estudantes 
daquela comunidade;

DECRETA:

Art. Io - Fica declarada de necessidade pública, para 
fins de desapropriação, a área localizada à Rua Projetada, lado 
ímpar, esquina com a Rua Projetada, integrante do desmembramento 
denominado “Jiqui Country Club”, no lugar denominado Jiqui, 
constituída por Granja n° 14, de forma irregular, zona de expansão 
urbana neste município de Parnamirim/RN, com área total 
aproximadamente 16.150,00 m 2, limitando-se ao Norte, com a 
Granja 01, com 83,00 m; ao Sul, com Rua Projetada, com 78,50 m; 
ao Leste, com a Granja 13, com 213,00 m; e ao Oeste, com Rua 
Projetada, com 210,00 m, conforme certidão expedida pelo Io 
Ofício de Notas de Parnamirim/RN em anexo.

Art. 2o - A área objeto da presente desapropriação 
destina-se à implantação da Escola Municipal no lote acima 
caracterizado e integrante do desmembramento denominado “Jiqui 
Country Club”, situado neste município.

Art. 3o - O valor atribuído ao imóvel objeto da 
desapropriação é de R$ 47.087,49 (quarenta e sete mil e oitenta e 
sete reais e quarenta e nove centavos), conforme laudo de avaliação 
expedido pela Secretaria Municipal de Tributação e que será pago à 
conta da respectiva dotação orçamentária.

Art. 4o - Cabe à Assessoria Jurídica do Município 
adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação 
tratada neste Decreto, por via amigável ou judicial, devendo o 
processo de desapropriação ser ultimado com brevidade, 
alcançando-se, assim, a sua relevante finalidade.

Art. 5o - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas das disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 23 de janeiro de 2002.
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