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DECRETO N° 4726 De, 30 de maio de 2.000. r
Declara de Utilidade Pública para fms de Desapropriação a Área 
que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/KN, no uso de suas atri
buições legais, e de conformidade com o Art 74°, Inciso XI, da Lei Orgânica do Município, combi
nado com o Art 2o, do Decreto Lei n° 3.265/41, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n° 
2.786/56, de 21 de maio de 1956, com o Art. 26°, Inciso IV, da Lei Estadual n° 3.846/70, de 07 de 
agosto de 1970.

DECRETA:

Art0 Io - Fica Declarada de Utilidade Pública, para efeito de desa
propriação o terreno de propriedade do Sr. CASSIÀNO OSWALDO LAMARTINE, localizado à Av. Joa
quim Patrício no Bairro de Pirangí, neste Município, com os seguintes limites e dimensões, conforme croqui 
em anexo:

Ào Norte: com área de Silvino Lamartine de Faria.... c/ 90,00m
Ao Sul: com área Restante “C”................c/ 90,00m
. À Leste: com Av. São Sebastião.............. c/ 110,00m
À Oeste: com área Restante................. c/ 110,00m
Área total, de desapropriação.............. c/ 10.260,00m2
Art° 2°_- A desapropriação de que trata o Artigo anterior, destinar- 

se-á a construção de um Campo de Futebol, não oficial, para a comunidade.
Art0 3o - Ficarmas. Secretarias de Administração e de Assuntos Jurí

dicos, no que couber, autorizadas a promoverem os meios necessários para o efetivo cumprimento deste De
creto.

Art° 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
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: Aif 10 - Ficam â Secretarias de AdAmiítração e d|e Assurtos JurL 

promoverem Ps lneios ínecéssários para o efetivo cumprijmbnto deste De-
vlgbr na dàta de suà publicação, revp-

MARTO .NEGOCIO NETO 
Secretário Municipal de Administração
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