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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN

DDC1ET0 IT- 2116/92, de 11 de Junho de 1992*
Aprova projeto de Des - 
membramento, e dá'ou- ' 
tras providências.

C FRDP3IT0 IIUDTCIPAL DD PARITAMIIÍIM-En, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo con a Lei Munici
pal ns 402/78, de 24 de Novembro de 1978, que^dispõe sohre' 
fixação e normas para Desmembramento no município de .iarna 
mirim.

D V  *T A «:Jj X l è. *
Art5 1 - - Pica aprovado o projeto de Des

membramento de parte de um terreno de propriedade do Sr. 1 
DJALLÍA GOLES DD CASDIiD, terreno este situado no loteamento' 
"3ca Dsporança", sendo 0 lote n- 05 da. Quadra 41, devidamen 
te registrado no 1«  Cartorio Judiciário, prenotaoo no px*o gc 
colo 3, sol n£ 0298, Pag. 11, registrado no livro n2 201 &
fls. 172, sol ne 3-1-7556, matrícula n^ 7556, datado de 13. 
0 1.82, apresentando uma área de 5.000,00m2, limitando—se ao 
Norte com 0 lote n^ 13, eni 50,OOm; ao oul, co.i a rua j.roje— 
tada, em 50,OOm; a Oeste com o lote n$ 06, em 100,00m*, e, a 
Leste com os lotes n--s. 01 e 02, com 100,OOm, uo qual c uos 
memhrada a fração de 320,00m2, limitando—se ao foiue com o 
arresto do lote n2 05, em 10,OOm; ao Sul, com a rua Projeta 
da, em 10,OOm; a Leste com arresto do lote n& 05, em 32,OOm; 
e, a Ceste, com arresto do lote 05, em 32,OOm. rudo de acor 
do com a planta anexa ao presente Decreto, do qual passa a 
fazer parte integrante e, de conformidade com as se guin^̂  
característi cas:

D sc ala 1 : 1.000
área Dotal do 
Area Desmembrada
Arts

na data de sua publicaç

da AdnuaUtiaçio
“ c p F  063.4773M-49

i5.000,00m2
320,00m2

á em vigor *

de Junho de 1992.
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