ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL D E
PARNAMIRIM
DECRETO N°. 5043/01

DE. 25 de outubro de 2001.
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

DECRETA:
Art° Io -Fica aprovado o projeto de desmembramento de um
terreno de propriedade da empresa L. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA,
devidamente registrados no Io. Cartório de registro de imóveis desta Cidade, no livro "2”, de
registro geral, sob N°. de ordem R. 5-,na matrícula3.855, constituído peloslotesn°. 02 e03, ambos
da Quadra “D”,medmdo uma total de 900,00m2 de superfície, partes integrantes do loteamento
denominado “Cidade Jiqui”, situado à Rua Neópolis (antiga Rua Projetada), Bairro Parque dos
Eucaliptos, neste município, em três lotes distintos assim descritos e caractenzados: LOTE “A ”
medmdo 300,00m2 de superfície, limitando-se ao Norte, com o lote “B”,ora desmembrado com
30,00m; ao Sul, com lote 01, com 30,00m; a Leste, com à Rua Neópolis, com 10,00m; e,a Oeste,
com parte do lote17, com 10,00m. LOTE “B” - medmdo 300,00m2de superfície,limitando-se ao
Norte, com o lote “C”,ora desmembrado, com 30,00m; ao Sul, com o lote A, ora desmembrado,
com 30,00m; a Leste, com Rua Neópolis, com 10,00m; e, a Oeste, com parte dos lotes 16 e 17,
com 10,00m. LOTE “C” - medindo 300,00m2de superfície,limitando-se aoNorte, com o lote04,
com 30,00m; ao Sul, com o lote “B”, ora desmembrado, com 30,00m; a Leste, com a Rua
Neópolis, com 10,00m; e,a Oeste, com partedo lote 16, com 10,00m. Tudo conforme plantaanexa
ao presente decreto, do qual passa a fazerparteintegrante e,de conformidade com os dados abaixo:
Escalado desenho................... 1:500/1:1000
ÁreadaEscritura...................... 900,00m2
ÁreaDesmembrada..................... 900,00m2
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Art° 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, em 25 de outubro de 2001.

MARIA
Secretái

ibiente

