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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 

MEIO AMBIENTE
DECRETO N° 4765 De, 31 de julho de 2000.

APROVA PROJETO DE REMEMBRAMENTO E PARCELAMENTO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei Municipal N° 402/78, de 24 de novembro de 1978, que dispõe sobre 
a fixação de normas para Parcelamento e Uso do Solo no Município de Parnamirim.

DECRETA:

Art° Io - Fica aprovado o Projeto de Remembramento de 04 (quatro) 
glebas de terra de propriedade das Firmas ESPACIAL FACTORING FOMENTO MERCAN
TIL LTDA., CGC N° 01.037.737/0001-41, representada por seu Sócio-Gerente Sr. Fernando 
Luís da Costa Nunes e COENGEN -  COMÉRCIO ENGENHARIA LTDA., CGC N°
10.704.872/0001-94, representada por seu Sócio-Gerente Newton Coelho de Medeiros, devida
mente registrados no Cartório Imobiliário deste Município, no Livro “2” do Registro Geral, sob o 
N° R. 1, matrícula 19.975, datado de 20 de junho de 1997, Livro “2” do Registro Geral, sob N° 
R. 1, matrícula 19.969, datado de 17 de junho de 1997, Livro “2” do Registro Geral, sob N° R. 1, 
matrícula 22.817, datado de 11 de janeiro de 1999 e Livro “2” do Registro Geral, sob N° R.5 
,matrícula 6.147, datado de 4 de setembro de 1997. Os terrenos são caracterizados por 4 (quatro) 
terrenos próprios, o primeiro designado por uma área de propriedade agrícola e de criação de
nominada Fazenda Santa Emília, Zona de Expansão deste Município, medindo 88,11 ha; o se
gundo designado por uma área de propriedade agrícola e de criação denominada Fazenda Bana
neiras, Zona de Expansão deste Município, medindo 66,16 ha, o terceiro designado por uma área 
de propriedade agrícola denominada Fazenda Morumby, Zona de Expansão deste Município, 
medindo 66,216 ha, e, o quarto designado por uma parte de terra denominada Fazenda São Ge
raldo, Zona de Expansão deste Município, medindo 116,352 há, todos Remembrados perfazem 
uma área de 338,016 ha, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, partindo do ponto desi
gnado por P66 (sessenta e seis) ao ponto P12 (doze) fazendo um ângulo interno 119°37,00”E 
medindo 3219,65 m (três mil, duzentos e dezenove metros e sessenta e cinco decímetros), com 
terras do Sr. Ricardo Ivan e outros, com a Rodovia pavimentada e estrada carroçável; do ponto 
P12 (doze) ao ponto P17 (dezessete), fazendo um ângulo interno 104°1U40”E medindo 503,98 m 
(quinhentos e três metros e noventa e oito decímetros), com o IBDF; o ponto PI7 (dezessete) ao 
ponto P25 (vinte e cinco) fazendo um ângulo interno 76°20’00”E com terras do Sr. Genibaldo 
Barros, medindo 1.356,78 m (um mil, trezentos e cinquenta e seis metros e setenta e oito decí
metros); do ponto P25 (vinte e cinco) ao ponto P32 (trinta e dois), fazendo um ângulo interno- 
301°50’30”E com Genibaldo Barros, medindo 780,53 m (setecentos e oitenta metros e cinqueríta 
e três decímetros); ao Sul, do ponto P32 (trinta e dois) ao ponto P̂ 5 (trinta e cinco), fazendo urn̂



*

‘ PREFEITl/RA DE PARNAMÍRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 
MEIO AMBIENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÀRNAMIR1M

Continuação do Decreto N° 4765/2000  .

ângulo interno 57°30’00”E, com Marcos Aurélio de Sá, medindo 477,68 m (quatrocentos e se
tenta e sete metros e sessenta e oito decímetros); do ponto P35 (trinta e cinco) ao ponto P36 
(trinta e seis), fazendo um ângulo interno 94°26’30”D, com Marcos Aurélio de Sá, medindo 
85,83 m (oitenta e cinco metros e oitenta e três decímetros); do ponto P36 (trinta e seis) ao ponto 
P37 (trinta e sete), fazendo um ângulo interno 265°48’30”E, com Marcos Aurélio de Sá, medindo 
153,53 m (cento e cinquenta e três metros e cinquenta e três decímetros); do ponto P37 (trinta e 
sete) ao ponto P39 (trinta e nove), fazendo um ângulo interno 270°15’00”E, com Marcos Aurélio 
de Sá, medindo 168,75 m (cento e setenta e oito metros e setenta e cinco decímetros); do ponto 
P39 (trinta e nove) ao ponto P42 (quarenta e dois), fazendo um ângulo interno 89°2r50”E, com 
Marcos Aurélio de Sá, medindo 338,04 m (trezentos e trinta e oito metros e quatro decímetros); 
do ponto P42 (quarenta e dois) ao ponto P44 (quarenta e quatro), fazendo um ângulo interno 
122°02’00”D, com terras de Daniel de Meneses Lyra, medindo 188,38 m (cento e oitenta e oito 
metros e trinta e oito decímetros); do ponto P44 (quarenta e quatro) ao ponto P50 (cinquenta), 
fazendo um ângulo interno 254°02,00”D, com Daniel de Meneses Lyra, medindo 347,23 m (tre
zentos e quarenta e sete metros e vinte e três decímetros); do ponto P50 (cinquenta) ao ponto P51 
(cinquenta e um), fazendo um ângulo interno 69°45’00”D, com, medindo 100,00 m (cem metros); 
do ponto P51 (cinquenta e um) ao ponto P52 (cinquenta e dois), fazendo um ângulo interno 
278o03’20”D, com Daniel de Meneses Lyra, medindo 100,00 m (cem metros); do ponto P52 
(cinquenta e dois) ao ponto P53 (cinquenta etrês), fazendo um ângulo interno 260°35’00”E, com 
Daniel de Meneses Lyra, medindo 100,00 m (cem metros); do ponto P53 (cinquenta e três) ao 
ponto P57 (cinquenta e sete), fazendo um ângulo interno 82o30’00”E, com Humberto Pignataro, 
medindo 461,45 m (quatrocentos e sessenta e um metros e quarenta e cinco decímetros); do ponto 
P57 (cinquenta e sete) ao ponto P64 (sessenta e quatro), fazendo um ângulo interno 121°17’00”E, 
com herdeiros de Renato Dantas Ribeiro, medindo 1275,41 m (um mil, duzentos e setenta e cinco 
metros e quarenta e um decímetros) e, do ponto P64 (sessenta e quatro) ao ponto P66 (sessenta e 
seis), fazendo um ângulo interno 118o44’40”E, com Genibaldo Barros, medindo 345,40 m (tre
zentos e quarenta e cinco metros e quarenta decímetros), concluindo o fechamento da poligonal 
com ângulo interno de 119°37’00”D, com limite Norte.

Art° 2o - A área acima caracterizada é agora loteada em 09 (nove) 
superquadras, denominadas SQ-A, SQ-B, SQ-C, SQ-D, SQ-E, SQ-F, SQ-G, SQ-H e SQ-I e 64 
(sessenta e quatro) quadras menores, denominadas J/Q-01 A J/Q30 e L/Q-01 A L/Q-34, mais 02 
(três) áreas verdes e 03 (três) áreas de preservação.Tudo conforme planta anexa ao presdntei De
creto, do qual passa a fazer parte e, de conformidade com os seguintes dados:
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ESCALA DO DESENHO.................... 1/4000
ÁREA TOTAL..........................  3.380.160,00m2 (100%)
ÁREA LOTEADA........................  3.380.160,00m2 (100%)
ÁREA DAS SUPERQUADRAS.... SQ-A 286.410,40

SQ-B 263.588,70
SQ-C 197.181,13
SQ-D 116.573,00
SQ-E 181.832,80
SQ-F 174.600,00
SQ-G 182.700,00
SQ-H 339.143,30
SQ-I 276.846,64

ÁREA TOTAL DAS SUPERQUADRAS 2.018.875,97 
ÁREA DAS QUADRAS MENORES ... J/Q-01 a J/Q-30 156.400,00

L/Q-01 aL/Q-34 182.027*09 
ÁREA TOTAL DAS SUPERQUADRAS

ARE A ÚTIL TOTAL......................  2.357.303,06 (69,74%)
ÁREA DE VIAS URBANAS.................. 474.912,48m2 (14,05%)
ÁREA VERDE E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS . 383.850 24m2 (11 36%) 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO.................  164.071,25m2 (4 85%)

Art° 3o - As superquadras SQ-J e SQ-L agora são loteadas da seguinte for
ma, tudo conforme planta anexa ao presente Decreto, do qual passa a fazer parte e, de conformidade com os seguintes dados:

ESCALA DO DESENHO...................
ÁREA TOTAL.........................
ÁREA DE VIAS URBANAS.................
ÁREA VERDE E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
QUANTIDADE DE QUADRAS..............
QUANTIDADE DE LOTES REGULARES.......
QUANTIDADE DE LOTES IRREGULARES......
QUANTIDADE TOTAL DE LOTES............

A

1/4000
338.427,09m2 (100%) 
126.925,61m2 (28,62%)
11.200,00m2 (1,87%) 
64

1731 (10,00x20,00)mj 
18 (conforme plantai) 

1749
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Art° 3o - Este Decreto entra-ém vigor na data de sua publicação.

RAI ICIAN0 DE FREITAS 
Pref o Municipal

, * f V  [

MÁRIO NEGÓCIO NETO 
Secretário Municipal de Administração

NIEGEMAR DIAS DE CARVALHO
Secretária Municipal de Meio Ambiente


