
DECRETO N° 1383

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAM1R1M
SEC RETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 

MEIO AMBIENTE // j
DE, 08 de de2emb.r0 de 2000. 
APROVA PROJETO DESMEMBRAMENTO E 
DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de sua 
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal n° 402/78̂  de 24 de novembro de 1978, 
que dispõe sobre a fixação de norrrias para parcelamento e uso do Solo no Município de 
Pamamirim,

DECRETA:

Art. Io 7 Fica aprovado o projeto dè Desmembramento de 
01 (um) terreno de propriedade do Sr. JOÃO ALBERTO DANTAS BA COSTA, 
devidamente registrado no Cartório Imobiliário deste município, no Livro “2”, sob o n° de 
ordemR.2, matrículan° 13.334, datido de 10.11.2000, caracterizado!pelos lotes 125 e 126 
,situado à Rua Dom João, (antiga Rua Projetada D), partes integrantes do Loteamento 
denominado “São Joaquim”, bairro Rosa dos Ventos, neste município, o qual mede uma 
área tojal de 840,00m2 de superfície, sendo agora desmembrado |em 03 (três) partes. 
PARTE A: medindo 279,90rii2 de superfície, limitando-se, do Norte, com à Rua Dom João 
(antiga j&ua Projetada D), em 9,33m; ao Sul, com o terreno da fábricá de óleo de côco e/ou 
sucessojres, em 9,33m; a Leste, com p lote 127, em 30,00m; e a Oestej com aparte “B” (ora 
desmembrada), em 30,00m. PARTE B: medindo 279,90m2 de superfície, limitando-se ao 
Norte, bom à Rua Dom Joãò (antigà Rua Projetada D),em 9,3 3m; ap Sul, com terreno da 
fábrica de óleo de côco e/ou sucessores, em 9,33m; a Leste, com a parte “A” (ora 
desmembrada), em 30,00m, e a Oeste, com a parte “C”,(ora desmembrada), em 30,00m. 
PARTE C: medindo 280,2Qm2 de superfície, limitando-se ao Norte, com a Rua Dom João 
(antiga'Rua Projetada D), em 9,34itt; ao Sul, com terreno da fábrica de óleo de côco e/ou 
sucessores, em 9,34m; a Leste, com a parte “B”, (ora desmembrada), em 30,00m; e a 
Oeste, com o lote 124, em 30,00m,Tudo de conformidade dom a planta anexa ao presente 
Decreto, do qual passa afazèr parte je, de conformidade com os dados seguintes:

ESCALA DO DESENHO............. ..... j......1:500/l :750
ÁREA TOTAL..... J,............... j....... J.......840,00m2
ÁREA DESMEMBRADA........ - Parte Á .... j.......279,90m2

í Parte B... ........ 279,90m2
Parte C.. ...;....... 280.20m2




