
LEI Nº 2.608/10 – de 16 de abril de 2010 
 

“Dispõe sobre  autorização  para  ceder/permitir/conceder o direito de 

uso de imóvel a entidade que especifica, 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 Poder Executivo Municipal autorizado a ceder/permitir/conceder o uso do 

imóvel situado na Rua Araguaia, nº 469, Centro, nesta Cidade, de propriedade de Cristina 

Aparecida Carneiro, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Araguaia, 439, 

centro, nesta cidade, locado por este Município, para instalação e funcionamento do Posto 

Avançado da Justiça do Trabalho ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, por um 

período mínimo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por quantas vezes forem 

necessárias ao cumprimento do convênio celebrado entre o Município de Goiatuba e o 

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª da Região. 

 

Art. 2º - A presente cessão/permissão/concessão de direito de uso tornar-se-á nula caso a 

entidade a beneficiária não cumpra a finalidade ou venha a desviá-la, ou ainda interrompa 

suas atividades, revertendo o imóvel ao Município, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial. 

 

Art. 3º - Decorrido o prazo fixado no art. 1º a beneficiária deverá devolver o imóvel ao 

Município, sem quaisquer ônus para a municipalidade, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial, salvo se houver prorrogação da cessão/permissão/concessão de uso do 

bem. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 

23 de fevereiro de 2010. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e dez (16/04/2010).  

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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