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I PREFEITURA DE PARNAMIRIM

DECRETO N° 4 930 DE, 23 de dezembro de 7Q00»
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  P re fe ito  M u n ic ip a l de Parnam irim /R N , n o  u so  de 
suas a trib u içõ es  le g a is , de acord o  co m  a L e i M u n ic ip a l N ° 1058/ 00, de 3 0  de ag o sto  
de 2 0 0 0 ,  que dispõe sob re  a fix a ç ã o  de n o rm as para  P arce lam en to  e U so  do S o lo  no  
M u n ic íp io  de P arn am irim

DECRETA:

Art° Io - Fica aprovado o projeto de Desmembramento de um 
terreno de propriedade da Firma - BASE - CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS LTDA., 
CGC: 03.965,865/0001-80, com sede à Av. Romualdo Galvão, n°. 1454-A, bairro de Lagoa nova. 
Natal - RN, devidamente registrado no Primeiro Cartório de Registro de Imóvel, desta municípiô  
no livro “2”, sob o número de ordem R.l- matrícula 27070, datadas de 06 de novembro de 200o’ 
caracterizado por PARTE L, integrante do desmembramento dos lotes 08, 09, 10, 11 e 12, da Qua
dra 04, do loteamento Boa Esperança, situado a Rua Carmindo Quadros (antiga rua Projetada), bair
ro Parque dos Eucaliptos, neste município, com área total de 10.000,OOm2, limitando-se ao Norte, 
com área remanescente do desmembramento dos lotes 08, 09, 10, 11 e 12, da Quadra 04; ao Suf 
com os lotes de A a J, da Quadra 04, anteriormente desmembrados, em 100,OOm; a Leste, com parte 
dos lotes 07 e 13, da Quadra 04, em 100,OOm; e, a Oeste, com Rua carmindo Quadros (antiga Rua 
Projetada), em 100,OOm. O terreno acima descrito é agora desmembrado em duas áreas assim des
critas e caracterizadas: ÁREA “A 1”: medindo 5.000,00m2 de superfície, limitando-se ao Norte, 
com área remanescente do desmembramento dos lotes 08, 09 10, 11 e 12, da quadra 04, em 
100,OOm; ao Sul, com área A2, ora desmembrada, em 100,OOm; a Leste, com parte dos lotes 07 e 
13, da Quadra 04, em 50,OOm; e, a Oeste, com Rua Carmindo Quadros (antiga Rua Projetada), em 
50,OOm. ÁREA “A2”: medindo 5.000,00m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com área AI 
ora desmembrada em 100,OOm; ao Sul, com lotes de “A” a “F, da Quadra 04, anteriormente des
membrados, em 100,OOm; a leste, com parte dos lotes 07 e 13, da quadra 04, em 50,OOm; e, a Oeste, 
com Rua Carmindo Quadros (antiga rua Projetada), em 50,OOm.

Art°. 2o. Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo da área 
Al, acima desmembrada e caracterizada, destinada à edificação de um empreendimento constituído 
por 19(dezenove) unidades autónomas ou frações de área numeradas de 01 a 19, onde serão edifi
cadas unidades residenciais, com áreas privativas, comuns e reais, uma via de acesso às unidades, 
uma área de lazer, uma casa de lixo e uma guarita. Tudo com áreas, limites e dimensões de acordo 
com a planta e quadro de áreas anexos ao presente decretô do qual passa a fazer parte integrante , e 
de conformidade com os dados abaixo: '

&



PREFEITURA DE RARNAMiRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 
MEIO AMBIENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAM1RIM

D ec. n 2 49  30/9000*

Escala do Desenho................................. 1/100 e 1/500
Área do terreno em escritura...................... 10.000.00m2
Área Desmembrada..................................10.000,00m2
Área Parcelada (Al)..................................5.000,00m2
Área Privativa dos lotes (Al)........................3.895,00m2
Área do lote Padrão (Al)............................. 205,00m2
Número de Unidades Autónomas (Al)....................... 19
Área da Rua Interna(Al)..............................900,00m2
Área Destinada a lazer/Equipamento Comunitário e guarita / 
lixo...................................................... 205, OOm2

caçao.
Art° 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Gabinete do P:
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MÁRIO NEGÓCIO NETO 

Secretário Municipal de Administração

NIEGEMAR DIAS DE CARVALHO 
Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente


