
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN

51880 /9°* de09 da Julho de 1990.
Aprova projeto de Jeo- 
membrasuuato, o dl outras 
providências*

0 PUJSFiUTO MUUCIPAL Dm PA2BAHI:tILS-21!f no 
uso de suas atribuições legais, do acordo com a Lei munici
pal n® 402/78, do 24 do Novembro de 1978, que dispõe sobre 
fixação e normas para besmembramento no município de iarna- 
drin.

Arit$ 12 - Tica aprovado o projeto de Oes- 
neabramento de 92 (duas) área de torra, denominado a por dle 
ba "A**, coa 4.000,00m2 e Oloba "3% com 16.00Q,G0m2, anti
gos lotes 99,06,97 e 08, da Tuadra 22, do Lot® "Oca ^speram 
ça% de propriedade da 9.M. JÍ?A£A71LIi.AiK70 9 173A, aa cuais 
são divididas em 04 Axadraa, designadas por Q. "\n\ Q* M3W| 

"CM o Q. "i)* e mais 06 ruas projetadas, uma ároa para* 
equipamentos cornaitárioo e uma ároa verde, sendo que as * 
tuadras apresentam a seguinte divisão* Q. "A", constituída 

por 03 lotes, numerados de 01 à 09, sendo que 0 0  lotes 01 e 
99 tem área de 300,00m2, os lotes 02 e 93 tem área de ' 
275,00m2 e os lotes 03 à 07 tem área de 270,00m2j Q. "3", * 
constituída por 16 lotes, numerados de 10 à 25, sendo çue 
os lotes d© 10 à 12 q 18 à 20, tem área de 270,00m2, e os' 
lotes de 13 à 17 e 21 & 25 apresentam área de 200,00n2i
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C ontinuação.

"C", constituída por 16 lotes, numerados de 26 à 41» sen 
io que os lotes de 26 à 28 e 34 à 36 tem área de 270,00m2 e
os lotes 29 à 33 e 37 à 41» tem área de 20Q,Q0m2} Q. "D", 1
constituída por 09 lotes, numerados de 42 à 50, sendo que ' 
os lotes 42 e 50, apresentam área de 300,00m2, os lotes 43
e 49 tem área de 275»00m2 e os lotes de 44 à 48, tem área *
ie 270,00m2, tudo de conformidade com a planta anexa, que 1 
pa3sa a fazer parte integrante do presente Decreto e# de 1 
conformidade eou as seguintes características: Lot^ "llorada 
Sul".

Dscala 1:100, 1:500 e 1:5000
área total Desmembrada •.. 20.000,Q0n2
área dos lotes  ..... I2.200,00m2-6156
área das ruas..........  4.800,00m2-24^
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