
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARNAMIRIM

DECRETO N°. 5024/01 DE. 17 de setembro de 2.001
APROVA PROJETO DE REMEMBRAMENTO E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal N° 1058/00, de 30 de agosto 
de 2000, que dispõe sobre a fixação de normas para Parcelamento e Uso do Solo no 
Município de Pamamirim

DECRETA:

Art° Io - Fica aprovado o projeto de remembramento de 04 
terrenos de propriedade da empresa MONTANA CONSTRUÇÕES LTDA, designados pelos lotes 
04, 05,06 e 07, todos da Quadra G, medindo cada lote 360,00m2 de superfície, integrantes do 
loteamento denominado Montana Park, bairro Parque do Pitimbú, neste Município devidamente 
registrados no primeiro cartório de registro de imóveis deste Município, lotes 04, 05, 06 e 07, todos 
no livro “2” de registro Geral, sob o n° R.3 -18.782, na matrícula 18.782, em lote único medindo 
1.440,00m2 de superfície, passando a ter os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com a Rua 
Creuza Dantas Maciel (antiga Rua projetada F), com 30,00m; ao Sul com o lote 03, com 30,00m;a 
Leste, com área de terceiros, com 48,00cm; e a Oeste, com a Rua projetada “G’, com 48,00cm. A 
área remembrada fica agora desmembrada em 07 partes distintas, assim descritas e caracterizadas: 
GT.F.RA “A” - medindo 240,00m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com a Gleba "BA ora 
desmembrada em 30,00m; ao Sul com o Lote 03 em 30,00m; a Leste com Área de terceiros em 
8,00m; a Oeste com Rua projetada “G” em 8,00m. GLEBA “B” - medindo 240,00m2 de 
superfície, limitando-se ao Norte com Gleba “C”, ora desmembrada em 30,00m; ao Sul com Gleba 
“A”, ora desmembrada em 30,00m, a Leste com Área de terceiros em 8,00m; a Oeste com Rua 
projetada “G” a 8,00m. GLEBA “C” - Medindo 240,00m2 de superfície; ao Norte com as Glebas 
“D”,”E”,”F”, e “G”, ora desmembradas em 30,00m; ao Sul com Gleba “B”, ora desmembrada em 
30,00m; a Leste com Área de terceiros em 8,00m; a Oeste na Rua projetada “G” em 
8.00m.GLEBA “D” - Medindo 180,00m2 de superfície; ao Norte com a Rua Creuza Dantas Maciel 
em 7,5Om; ao Sul com Parte da Gleba “C”, ora desmembrada em 7,50m; a Leste com a Gleba “E”, 
ora desmembrada em 24,00m; a Oeste com a Rua projetada “G” em 24,00m. GLEBA “E” - 
Medindo 180,00m2 de superfície; ao Norte, com a Rua Creuza Dantas Maciel em 7,50m; ao Sul 
com parte da Gleba “C”, ora desmembrada em 7,50m; a Leste, com a gleba F, ora desmembrada, 
com 24,00m; e, a Oeste com a Gleba “D”, ora desmembrada em 24,00m. GLEBA “F” - Medindo 
180,00m2 de superfície; ao Norte com a Rua Creuza Dantas Maciel em 7,50m;ao Sul com parte da 
Gleba “C”, ora desmembrada em 7,50m; a Leste com a Gleba “G”, ora desmembrada em 24,00m; a 
Oeste com a Gleba “E” ,ora desmembrada em 24,00m, GLEBA “G” - Medindo 180,00m2 de 
superfície; ao Norte com a Rua Creuza Dantas Maciel em 7,50m; ao Sul com parte da Gleba “C”, 
ora desmembrada em 7,50m; a Leste ofpm área de terceiros em 24,00m; a Oeste com a Gleba “F”, 
ora desmembrada em 24,00m . 11 f
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Tudo conforme planta anexa ao presente Decreto, do qual 
passa a fazer parte integrante e, de conformidade com os dados abaixo:

ESCALA DO DESENHO......................1:500
ÁREA DA ESCRITURA(Lotes 4,5,6 e 7)cada lote... 360,00m2
ÁREA REMEMBRADA..................1.440,Q0m2
ÁREA DESMEMBRADA................. 1.440,00m2

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

Publique-se.
Cumpra-se.


