
DECRETO NB 742/79* De 16 de maio de 1979.
Fixa Zona Urbana do mu 
nicipio e dá outras * 
Providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL. DE EDUARDO GOMES-RN, no uso de su
as atribuições legais» .

£  £  £  il £ I  ÍLL

Art. ifi - A zona urbana do município de Eduardo Gomes,* 
passa a obedecer o seguintet Partindo do MARCO I, encravado na 
fralda esquerda da ponte na BR-304, sobre o Rio Pitimbu, acom-• 
panha o leito das BR-304 e 101 para Natal até o MARCO II» sncra 
vado na bifurcação da estrada de acesso ao CATRE, prossegue p£ 
la referida estrada até o MARCO III, localizado a esquerda do 
Portão Principal do CATRE» prossegue acompanhando a cerca do Aje 
roporto Augusto Severo até o MARCO IV» encravado na confronta-* 
ção da Rua Projetada ao toteamento Parque da Liberdade» segue* 
pela Rua Projetada do toteamento Parque da Liberdade» lado eul 
até o MARCO V» a margem direita da estrada para Cajupiranga» li. 
nha reta rumo ao Oeste» ao MARCO VI«localizada nos fundos da 
sede da Granja Santos Dumont» inclusive; Linha reta incluindo a 
Granja do Sr» MANOEL 30SÍ DOS SANTOS, ao MARCO VIII» a margem * 
esquerda da linha férrea para Sao 3o3Ó de Mipibu» no final da 
Av. Dr. Luiz Antoniof Linha retaao MARCO VIII, localizado no 
sangradouro do Açude e do Corrego de Agua Vermelha acima até o 
MARCO IX, localizado no pé da cerca Noroeste da Granja Prssiden 
te Medice, acompanha a referida cerca até o MARCO X, localizado 
ã margem esquerda da estrada para Dapecangaf Acompanha a referi 
da estrada para Oapecanganum percurso de 110 metros, até o MAR
CO XI, na confrontação do corredor ds acesso a Rua Cabo Serafim 
Nunes Neto; Prossegue pelo eixo do mesmo corredor até o MARCO * 
XII, no canto frontal direito da Casa do senhor Doão Pedro Fi-* 
lho, no final desta mesma Rua ou corredor; Daí segue em linha * 
reta, rumo Norte até o MARCO XIII» localizado no prolongamento 
da Av. Brig. Trompoutasky» entre a casa comercial de 3osé R. Sii 
va» exclusive s a casa residencial de Manoel Gomes da Silva» in 
clusive; Prossegue pela Av. Brig. Trompoutasky s pela U n h a  de
força da CHESF, até o MARCOXIV, localizado na cerca Oeste do
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3ofeey Clube| Dai em linha reta rumo Corte ate o MARCO I, ponto 
de partida,

Att, 2a - Cate Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação» revogadas as disposições em contrários.

Gabinete do Prefeito» Cm 16 de maio de 1981,

Prefeito

o
Secretário


