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LEI MUNICIPAL DE Nº 556/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS 

PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS 

E EVENTOS POR PARTICULARES, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição 

Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – A Praça de Eventos Ivaldo Moraes “O Moraesão”, o Ginásio de 

Esportes Otávio Leite Sobrinho “O Otavão”, o Ginásio de Esportes João Vitor de Lira 

Neto e o Ginásio de Esportes Alípio Bezerra de Melo, são bens e espaços públicos que 

poderão ser objetos de uso para realização de festas e eventos por entidades, pessoas 

jurídicas e particulares, mediante o pagamento antecipado do valor correspondente à 

taxa de locação e outras despesas especificadas nesta Lei. 

 

Art. 2º – A entidade/instituição ou pessoa interessada na locação destes bens 

deverá enviar requerimento fundamentado ao Secretário Municipal de Administração do 

Município de Alagoa Nova/PB, especificando o tipo de evento, o objetivo, a data de sua 

realização, o nome do responsável e o período em que o espaço deverá ficar à 

disposição entre a organização, realização e devolução do espaço. 

 

Art. 3º – Deferido pelo Secretário Municipal de Administração o requerimento 

mencionado no artigo anterior, será formalizado junto ao setor Jurídico da Prefeitura, o 

contrato de cessão/locação do bem requerido, nele devendo constar o valor da taxa de 

locação e outras despesas, tais como: consumo de energia, água, limpeza, etc., bem 

como o termo de responsabilidade pela preservação e reparos do patrimônio em casos 

de depredação. 

 

Parágrafo único. Qualquer pagamento referente à taxa de locação e outras 

despesas constantes do contrato, somente poderão ser efetuados em estabelecimentos 
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bancários mediante documento emitido pela Secretaria de Finanças do Município de 

Alagoa Nova/PB. 

 

Art. 4º – No Contrato de cessão/locação, além dos valores referidos no artigo 

anterior, também deverá constar todas as exigências, critérios e normas para utilização 

do bem e espaço cedido/locado pelo Poder Público. 

 

Art. 5º – O valor de Locação dos bens imóveis e espaços públicos mencionados 

no Art. 1º desta Lei são os constantes do ANEXO I, que poderá, a critério do Poder 

Executivo Municipal, ser reajustado, para mais ou para menos. 

 

Art. 6º – Excepcionalmente e em caso de interesse social relevante, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, o Prefeito Municipal poderá autorizar a 

isenção do valor da taxa de locação, para entidades e/ou instituições de reconhecida 

utilidade pública. 

 

Art. 7º – Havendo parceria entre os interessados e as Secretarias Municipais para 

realização de eventos e festas, poderá ser autorizado a isenção do valor da taxa de 

locação. 

 

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 9º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 01 de junho de 2022. 

  

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 

 

Local Valor da Locação 

Praça de Eventos Ivaldo Moraes “O Moraesão” R$ 1.212,00 

Ginásio de Esportes Otávio Leite Sobrinho “O 

Otavão” 

R$ 606,00 

Ginásio de Esportes João Vitor de Lira Neto R$ 606,00 

Ginásio de Esporte Alípio Bezerra de Melo R$ 606,00 

 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 01 de junho de 2022. 

  

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

 


