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DECRETO N.º 022/2018, DE 06 DE JULHO DE 2018. 

 

Aprova Projeto de Loteamento denominado 

LOTEAMENTO TURMALINA PARK, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Parelhas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

art. 64, XXIV, da Lei Orgânica do Município, de conformidade com o disposto na Lei 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979 e demais disposições legais, e; 

 

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 001/18, e seus nexos, tendo 

por objeto pedido de aprovação do Loteamento Turmalina Park, formulado por Lots Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.; 

 

Considerando que o loteador, segundo informa o referido processo administrativo, e de 

conforme com a legislação atinente a espécie, cumpriu as exigências preliminares para a aprovação do 

loteamento; 

 

Considerando que a aprovação do loteamento não desonera o loteador do cumprimento 

das suas obrigações legais, nem do preenchimento dos requisitos legalmente estatuídos para a 

regularidade do loteamento, mesmo subseqüente ao ato de aprovação; 

 

Considerando ainda que, mesmo posteriormente à aprovação e registro do loteamento, 

as eventuais omissões ou irregularidades do loteamento são passíveis de notificação para a devida 

regularização, a qual se não executada ensejará a Administração Pública efetuar as obras necessárias e 

exigir o respectivo pagamento do responsável; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica aprovado o projeto de loteamento de propriedade de Lots 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, denominado Loteamento TURMALINA PARK, com todas as 

características, memoriais e documentos encontram em anexo e fazem parte do Processo 

Administrativo nº 001/28, que fará parte do acervo do Cadastramento Imobiliário do Município de 

Parelhas/RN,  devidamente protocolado nesta Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2º - A aprovação do loteamento não exime o responsável pelo cumprimento de 

todas e quaisquer exigências legais que eventualmente se comprove não terem sido integralmente 

cumpridas, de conformidade com as Leis nº 6.766/79 e nº 4771/65  e demais disposições legais. 

Art. 3º - A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua 

validade à publicação no Diário Oficial da FEMURN, revogadas as disposições em contrário. 

 

Parelhas/RN 06 de julho de 20118. 
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