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Lei n° 1.318/2006 Parnamirim/RN, 11 de dezembro de 2006.

■Sanaem e g,. pxxos.~rife Lai' 
jxm n xtdo -------- - /' - ——

Gabinete Ciyií
Parnamirim/RN, _U de cbpc.-rrt b*o de 
7. COE ; JJ8-- da República. y

Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a 
desafetar parte de área integrante dá Rua Ulisses 
Jerônimo, Rua Rio Negro e Rua Rio Amazonas, para 
fins de ampliação do sistema de captação e 
infiltração da Lagoa Dr. Luiz Antônio Pontes e 
determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei;

O

r'■

A rt.l0. Fica autorizada a desafetação de bem de uso comum do povo, 
integrante do património municipal, áreas designadas por parte das Ruas Ulisses 
Jerônimo (trecho I  e I I ) ,  Rio Negro e Rio Amazonas, situadas no íoteamento 
Parque de Exposições, bairro Parque de Exposições, ficando assim descritas e 
caracterizadas: Rua Ulisses Jerônimo (trecho I ) , medindo 1.034,73 m2, de 
formato irregular, limitando-se ao Norte com a Rua Rio Amazonas, com 10,65 m, ao 
Sul, com a Rua Rio Negro, com 8,21 m; a Leste, com dois segmentos, sendo o 
primeiro com a Rua Rio Negro, ora desafetada, com 4,17m, e o segundo com a Lagoa 
Antônio Pontes, com 96,79m; e a Oeste, com os lotes 05, 07, 09, 11, 13 e 18, da 
Quadra 18, com 100,OOm. Rua Ulisses Jerônimo (trecho I I ) , medindo 465,57m2, 
de formato irregular, limitando-se ao Norte, com a Rua Rio Negro, ora desafetada, 
com, ll,95m; ao Sul com a Rua Ulisses Jerônimo, com ll,88m; a Leste, com parte do 
lote 07 e com o lote 11, ambos da Quadra 12, com 38,99m; e a Oeste, com a Rua 
Ulisses Jerônimo, com 39,19 m. Rua Rio Negro, medindo 1,114,83 m2, de formato 
irregular, limitando-se ao Norte, com a Lagoa Antônio Pontes, com 49,98m; ao Sul, 
com os lotes 09, 10 e 11 da Quadra 12, e com a Rua Ulisses Jerônimo (trecho I I ) ,  
ora desafetada, com 49,59m; a Leste, com a Av. Dr. Luiz Antônio, com 22,89m; a 
Oeste, com dois segmentos, sendo o primeiro com Rua Ulisses Jerônimo, com
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17,55m, e o segundo com a Rua Ulisses Jerônimo (trecho I ) ,  ora desafetada, com 
4,17m; Rua Rio Amazonas, medindo 373,67mz, de formato irregular, íimitando-se 
ao Norte com a área pertencente ao Município, com 22,67m; ao Sul com a Lagoa Dr.
Luiz Antônio Pontes, com 33,85m; a Leste, com a Av. Dr. Luiz Antônio, com 14,23m; 
a Oeste, com a Rua Ulisses Jerônimo, com 14,48m. Tudo conforme Planta anexa 
(Anexo - 1) a esta Lei, que dela é parte integrante.

Art. 2o. A desafetação de que trata o artigo anterior se destina a 
possibilitar a ampliação do sistema de captação e infiltração da Lagoa Dr. Luiz 
Antônio Pontes.

Art.3°. O Chefe do Poder Executivo, por decreto, estabelecerá a 
desafetação do imóvel de que cuida esta Lei.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5o. Revogam-se as disposições em contrário.
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Parnamirim, 11 de dezembro de 2006.


