
LEI  N
º  

2.325/05 - DE 15 DE SETEMBRO DE 2005. 

 
“Dispõe sobre cessão de uso de imóvel da Prefeitura à Empresa 

Luciana da Silva Fernandes – ME (Carvão Só Brasa) e dá outras 

providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu,  

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar Cessão de Uso 

privativo do Lote de terras nº 22, da Quadra 30, situada no Bairro Residencial Recreio 

dos Bandeirantes, com frente para a Rua Gilberto de Assis Ferreira e com área total de 

1.196,00m
2
 (um mil cento e noventa e seis metros quadrados), pertencente ao 

patrimônio público municipal, à empresa Luciana da Silva Fernandes – ME, com nome 

de fantasia Carvão Só Brasa, cuja atividade é a comercialização de carvão vegetal.    

 

Parágrafo Único – A cessão de uso, de que trata o presente artigo, dar-se-á pelo 

período compreendido entre a data de publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2008, 

sendo que após esse espaço temporal a empresa cessionária deverá desenvolver o imóvel 

ao Município, sem quaisquer ônus para a municipalidade, podendo levantar as 

benfeitorias que nele fizer, desde que não o torne inutilizável.  

Art. 2º- A cessão, objetivo da presente Lei, somente se concretizará mediante contrato 

que deverá ser firmado entre a empresa cessionária e a Prefeitura Municipal de 

Goiatuba, no qual se especificarão as condições de uso, e tornar-se-á nula em caso de 

não utilização do lote, de utilização para qualquer outro fim ou de interrupção das 

atividades da empresa beneficiária. 

Parágrafo Único – No contrato de que trata este artigo, para se cumprir o que dispõe o 

§ 4º, do Art. 126 da Lei Orgânica do Município, deverá claramente constar, que pela 

cessão de uso, a empresa cessionária pagará à Prefeitura 01 (um) salário mínimo no 

decorrer do ano de 2005, 1,5 (um e meio) salário mínimo em 2006, 02 (dois) salários 

mínimos em 2007 e 2,5 (dois e meio) salários mínimos em 2008.     

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos quinze dias do 

mês de setembro do ano dois mil e cinco (15/09/2005). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 


