
 LEI MUNICIPAL N° 2.672/11 – de 12 de setembro de 2011 

 
“Dispõe sobre autorização para concessão de 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 Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder o direito de uso de bem 

público, à METALÚRGICA GOIÁS LG LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº. 05.078.770/0001-70, do imóvel situado na Rua Araguaia, nº 230, centro, 

nesta cidade, de propriedade deste Município, por até 10 anos, a fim de que esta empresa 

possa ali se instalar e desenvolver seu ramo de atividade. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - a concessão de uso de que trata este artigo será gratuita, ficando, 

no entanto, a concessionária obrigada a cuidar do imóvel como se fosse seu, trazendo-o em 

bom estado de conservação e uso, para assim o devolver ao Município, ao final desta 

cessão. 

 

Art. 2º - A presente concessão de direito de uso tornar-se-á nula caso a entidade cessionária 

não cumpra a finalidade ou venha a desviar a finalidade desta concessão de uso de bem 

público, ou ainda interrompa suas atividades, revertendo o móvel ao patrimônio do 

Município, independentemente de notificação ou interpelação judicial. 

 

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

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

interpelação judicial, com o direito de levantar apenas as benfeitorias voluptuárias, se para 

isso, não causar dano no imóvel.   

 

Art. 4º - As demais normas relativas a esta concessão serão regulamentadas no contrato que 

será celebrado com a entidade concessionária. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos doze dias do 

mês e setembro do ano dois mil e onze (12/09/2011). 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 
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