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DECRETO N°. 4904

Cartório de 
167i datado 
vel, com 28

buiçõeá legais, dè acordo 
retor, que dispõe 
namiri:in

com a 
sobfe a fixação

.

ESTACO DO kíO GRANDE DO NORTE

DE 18 de dezembro de 2000,
APROVA PROJETO : DE CORDEAMENTO E DÁ 
TRAS PROVIDENCIAS.

de 30 de agosto
O Prefeito Municipal de 

Lei Municipal N° 1058/2000
de normas para Parcelamento e Uso do Solo nò Mulnicípio

DECRETA:

Pamamirim/RN, Jno uso de suas atri- 
2000, do Plano Di- 

de Par-

Art° Io - Fica aprpvadó o projeto de Cordeamento de uma área 
de propriedade do Sr GENIBALDO BARROS e ESPOSA, devidamente registrado no Primeiro 

J" Registro de frnóVel, deste município, noí livro; “Í2-AS” sob o n° R.12jl67, mitrícula 
em 18.07.198j5, caracterizada como a 2a área da jEscritura Pública|de Divisão Amigá- 

, - j -  - .940,00m2 (28,94 ha), denominada Granjja EncaiJto situada na área!de ijxpansão Urba
na deste Muhicípio. A árei aôima ç cordeada sofrendo uma redução de área de 0,70!) ha passando a 
medir 27,485 há, com os íeguintes limites e dimensões: Aó ijlorte, com Diógenes da Cunha Lima,medir
em 02 (dois) seguimentos

tos: 20y,99m + 3;6,70m +

OU-

uuu, jvguimwiLuoj o primeiro 555,97m e o segundo 3 jw^ uhi, au oui,
ring em 02 (dois) seguimentos, b primeiro 315,OOm je o ségundo 348,55m; á ____________
Ivari, em 273,09m e, á Òcstej com Herdeiros, de Antcnio Ribeiro Dantas em 05 (cinco) seguimen-

16b,76m+ 131,83m+ 129'  ! ] 7 |  .....; J  ̂  -  ~ - ?    p'" ~ VVAU.UXAUV t*. |JJ.<XJLALCJ

sente Decretb, do| qual passa á fazer parte e, de conformidade com os seguintes cados

çaçao.

jESCALAS DO DESENHO . 
lÁREA ĵ NTEsj DO CORDEAMEN' 
|ÁREA 
ÁREA

,00m.: Tudo conforme a planta anexa áo pre-

O
SER jsORDEADA (DECRÉSCIM 
‘ £*S CORDEAMENTO .

50,96m; ao Sul; com Aspacial'Facto- 
estd, com Ricardo

1/1000 e 1/400 
281.940,00 m2 (29,94 ha)

... 0,709 há

.. 27,485 ha

Secretária

ará em vigor na data de sua publi-

de dezembro de 2000

ITAS

MÁRIO NEGOCIO NETO
eretário Municipal deAdministração
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