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LEI MUNICIPAL 1.071/2022 

 

DISPÕE SOBRE A RENOVAÇÃO DA 

CESSÃO DE USO DO SALÃO PRINCIPAL 

DA ARTE HORÁCIO DE ALMEIDA  

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, Estado 

da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Constituição 

Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e ela sanciona: 

 

Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Areia/PB autorizada a renovar a cessão de uso do 

Salão Principal da Arte Horácio de Almeida, composto por pavilhão de dois pisos e dois 

banheiros, imóvel localizado no Centro da cidade e pertencente ao Município de 

Areia/PB, para a ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA/PB 

(AERART), inscrita no CNPJ sob o nº 15.632.940/0001-70, conforme dispõe a Lei 

Municipal nº 0819, de 02 de julho de 2012. 

Art. 2º O imóvel objeto da concessão destinar-se-á à exposição e venda de produtos 

artesanais, artes plásticas, bem como mercadorias gastronômicas, artigos de floricultura 

e apresentações culturais, com o objetivo de divulgar e vender os produtos expostos.  

§ 1º Havendo, a qualquer tempo, alteração das atividades, da razão social ou 

modificações no quadro social, deverá a associação comunicar formalmente ao Poder 

Executivo. 

§ 2º Caso a mudança da atividade da associação importe em descaracterização do que 

fora previsto no caput deste artigo, a presente cessão ficará condicionada à nova 

autorização do Poder Legislativo. 

§ 3º As atividades da associação não poderão abalar o sistema ecológico, zelando a 

beneficiada pela preservação do meio ambiente. 

Art. 3º A cessão se dará pelo prazo de 10 (dez) anos, de forma gratuita, podendo ser 

prorrogada, por igual período, mediante autorização expressa do Poder Legislativo do 

Município de Areia/PB.  



 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

GABINETE DA PREFEITA 

 

Praça 3 de Maio, S/N – Centro – Areia – PB – CEP 58.397-000 
Fone/Fax (83)3362 – 2288 – CNPJ 08.754.111 – 0001 – 03 

Art. 4º O desvio de destinação do imóvel para finalidade divergente do previsto nesta 

Lei, importará na rescisão pura e simples da presente concessão, revertendo ao 

patrimônio do Município de Areia/PB o imóvel cedido, independentemente de 

notificação, aviso, ressarcimento ou indenização por melhorias realizadas no prédio.  

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 20 de 

abril de 2022. 

 

 

 

Silvia César Farias da Cunha Lima 

Prefeita 


