
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PR EFEITU R A  M U N ICIPA L DE 

PARNAM IRIM

DECRETO N°. 5023/01 DE. 17 de setembro de 2.001
APROVA PROJETO DE COORDEAMENTOD E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  Prefeito M u n icip a l de P a m a m iiim /R N , no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com  a L e i M u n icip al N ° 1058/00, de 30 de agosto 
de 2000, que dispõe sobre a fixação de norm as para Parcelam ento e U so  do Solo no 
M u n icíp io  de Pam am irim

DECRETA:
Arf Io - Fica aprovado o projeto de cordeamento de um 

terreno de propriedade das Si°s. VALÉRIA FERREIRA NUNES e INEUDA MARIA ALVES 
FERREIRA LIMA, devidamente registrado no Primeiro Cartório de Registro de Imóvel, deste 
Município, no livro “2”, sob o n° de ordem R.I, matrícula 27.241, caracterizado por área 
remanescente, medindo 1.308,00m2 de superfície, situado à avenida Brigadeiro Souto, bairro Boa 
Esperança, neste Município. Que após levantamento topográfico efetuado por esta secretaria., 
constatou-se um acréscimo de área de 476,77m2 de superfície, passando a medir 1.784,77m2 de 
superfície, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, em três segmentos, o primeiro com o 
lote 05, com 28,00m, o segundo com parte do lote 04, com 4,50m, e o terceiro com lote 03, com 
32,50m, totalizando 65,00m; ao Sul, com a Rua Odilon Braga, com 64,32m; a Leste com a Avenida 
Manoel Costa em dois segmentos: o primeiro com l,55m e, o segundo com 23,70, totalizando 
25,25m; e a Oeste, em três segmentos, sendo o primeiro e o segundo com a Avemda Brigadeiro 
Souto, com l,26m rnais 28,00m e o terceiro com o lote 05, com 9,00m, totalizando 38,26m. A área 
acima cordeada fica agora desmembrada em 07 lotes distintos assim descritos e caracterizados: Lote 
06 - medindo 256,74m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com parte do lote 03, com 10,00m; ao 
Sul, com a Rua Odilon Braga, com 9,2 lm; a Leste, com a Avenida Manoel Costa, em dois 
segmentos, o primeiro com l,55m e o segundo com 23,70m, totalizando 25,25m; e a Oeste, com 
lote 07, ora desmembrado, com 26,75m. Lote 07 -medindo 249,03m2 de superfície, limitando-se ao 
Norte, com parte do lote 03, com 9,00m;ao Sul, com Rua Odilon Braga, com 9,18m; a Leste, com o 
lote 06, ora desmembrado, com 26,75m; e a Oeste, com o lote 08, ora desmembrado, com 28,59m. 
Lote 08 - Medindo 265,59m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com parte do lote 03,com 
9,00m;ao Sul, com a Rua Odilon Braga, com 9,18m; a Leste, com o lote 07, ora desmembrado, com 
28,59m; e a Oeste, com o lote 09, ora desmembrado, com 30,43m. Lote 09 - Medindo 282,15m2 de 
superfície, limitando-se ao Norte, em dois segmentos, o primeiro com parte do lote 04 com 4,50m e 
o segundo com parte do lote 03, com 4,50m, totalizando 9,00cm; ao sul, com a Rua Odilon Braga 
com 9,18m; a Leste, com o lote 08, ora desmembrado, com 30,43m; e a Oeste, com dois segmentos, 
o primeiro com o lote 10, ora desmembrado, com 23,27m e o segundo com o lote 05, com 9,00m, 
totalizando 32,27m. Lote 10 - Medindo 217,71m2 de superfície, limitando-se ao Norte com parte 
do lote 05, com9,00m;ao Sul, com a Rua Odilon Braga, com 9,18m;a Leste, com parte do lote 09, 
ora desmembrado, com 23,27m; e a Oeste, com lote 11, ora desmembrado, com 25,1 lm. Lote 11- 
Medindo 234,27m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com parte do lote 05, com 9,00m; ao Sul, 
com a Rua Odilon
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Braga, com 9,18m;a Leste, com o lote 10, ora desmembrado, com 25,1 lm;e a Oeste com o lote 12, 
ora desmembrado, com 26,95m. Lote 12 - Medindo 279,28m2 de superfície, limitando-se ao Norte, 
com parte do lote 05, com 10,00m;ao Sul, com a Rua Odilon Braga, com 9,21m; a Leste, com o lote 
11, ora desmembrado,com 26,95; e a Oeste, com a Avenida Brigadeiro Souto, em dois segmentos, o 
primeiro, com l,26m e o segundo com 28,00m, totalizando 29,26m. Tudo conforme planta anexa 
ao presente Decreto, do qual passa a fazer parte e, de conformidade com os dados seguintes:

ESCALA DO DESENHO.................1/750
ÁREA DA ESCRITURA..............1.308,00m2
ÁREA CORDEADA..................476,77m2
ÁREA TOTAL.................... 1 784,77m2

publicação.
Art° 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

Publique-se.
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2001.


