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BSTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE CIVIL
Praça Nossa Senhora da Conceição, s/no, Bairro Centro, CEP.I 59.655-000, Areia Branca-RN.

LEt MUN|CIPAL No 1 .17612011

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar
a doaçáo com encargos â União Federal de
Bem P(tblico Municipal que indica e dá outras
providências,

O PREFEITO CONSTITUCION AL FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1". Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizat a

doaçâo com encargos à União Federal do imóvel público denominado
MERCADO DO PEIXE, situado na rua Coronel Solon, s/no, Centro, Areia Branca-
RN, de especificaçÕes técnicas constantes no laudo de vistoria, que faz parte
integrante desta Lei.

§ 10, O imóvel de que trata o artigo anterior será destinado à
implantaçáo de 01 (uma) Unidade de Beneficiamento de Pescado (Entreposto), a

ser gerida sob a responsabilidade técnica, orçamentária e financeira da

donatária,

§ 2o, O bem público - objeto desta doação - é o imóvel pÚblico

constante no laudo de vistoria técnica, de propriedade única e exclusiva do
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA.

§ 30, Nâo será permitida qualquer alteração da destinaçáo de que
trata o caput desta Lei,

Art, 20. O bem público na presente Lei reverter-se-á
automaticamente ao Patrimônio Municipal, caso no perÍodo impiorrogável de 02
(dois) anos, a contar da publicação desta Lei, não fo;'implantada a Uçridade de
Beneficiamento de Pescado (Entreposto),
destinado para outros fins,

ei, não for implantada a unidade de
ou ainda' se imovel ora dQado for
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LAUDO
ffMercado do Peixet'

1. Introdução

O presente trabalho foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Areia
Branca/RN, sediada na Praça da Conceição, s/n e refere-se a um
imóvel público onde funciona o Mercado do Peíxe Municípal.

2. Objetivo

Este trabalho tem por objetivo verÍficar e avaliar aspectos do
estado físico, nesta data, a fim de dirimir quaisquer futuras
dúvidas, gue eventualmente possam advir.

3. Localizaçáo

O imóvel objeto do presente trabalho está localizado na Rua
Coronel Solon/Travessa dos Calafates, s/Í1, as margens do Rio
Ivipanim.

4, Acesso

Pela rua Coronel Solon/ Travessa dos Calafatese e as margens do
Rio lvipanim, acessos terrestre e marítima respectivamente,

5. Característica do Objeto

Terreno com área edificada de dlmensões considerada, e originária
da unificação do Mercado do peixe Municipal. O presente imóvel
possui as seguintes dimensões: 6,29m de largura por 18,03m de
comprimento, totalizando assim uma área de 113r41m2.

5.1 Condições de fnfraestrutura - O local é servldo dos

seguintes serviços públicos: água encanada, energía e
iluminação pública, Acesso com ra ndições de

trafego.

5.2 Formato - Regular

5.3 Limites



ESTADO DO RIO GRAI{DB DO NORTE

PREF EII-L]IT A I\ltT iN ICIPAL DE I1.RE IA I}RÂNCA

:i Ii íl tt tt ]'AR IA h,t [.1 li i íj I I],.\ l- l-) F-: í N I : P.,z\ l:. S ]'R I l' f LJ I{ A

5.3.1 Norte: Rua Coronel Solon/Travessa dos Calafates

5.3.2 Sul: Rio Ivipanim

5.3.3 Leste: Receíta Federal

5.3.4 Oeste: Salinas

5.4 Área do Terreno - 113,41 mz

5,5 Área Construída - 113,41 m2

5.6 Taxa de Ocupação - 100,00o/o

5.7 Topografia - Plana

5.8 Solo - Misto (Arenoso e Argiloso)

5.9 Padrão da Construção Um pavimento com vários

compartimentos, como Box e banheiros para uso atual do

Mercado do peixe Municípal.

5.10 Condições do Imóvel - Regular, com poucos riscos de

rompimentos críticos na estrutura física devido a algumas

fissuras na alvenaria, apresenta condições regular de

revestimento, e péssima pintura em todo o entorno do

prédio, A cobertura também está em condições regulares.

5.11 Memorial descritivo - A área construída apresenta nove

dependências, inclusive banheiros e o espaÇo para os

Box. Cobertura Madeira mista em telhas cerâmicas

vermelhas, tipo colonial. Piso-Ladrilho cerâmico

(mozaico) pintado com tinta vermelha. Esquadrias - Em

madeira e portão de ferro galvanizado. Pintados em tinta

esmalte sintétÍcos em estado de degradação.

Instalações Hidro-Sanitário Em condições de uso,

rede de água e sanitáría com tubulações adequadas,

estando de acordo com as normas. As peças sanitárias

precisam ser trocadas. Elétricas

o a critérios deConforme as normas, a fi
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cargas e revestidos com conduites adequados. Luminárias

Fluorescentes. Acabamento - Toda construção em

alvenaria revestida com reboco e pintada em tinta látex,

necessitando de manutenção externa e interna. Dentro o

imóvel é revestido meia parede com cerâmica esmaltada.

6, Fotos

Foto 01 - Piso co
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Foto 02 - Vista dos Box - Piso e revestÍmento da aívenarla com degradação
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