
LEI MUNICIPAL N° 2.722/12 – DE 10 DE ABRIL DE 2012 

 
“Dispõe sobre autorização para concessão de uso de bens públicos 

situados no Terminal Rodoviário de Goiatuba, e dá outras 

providências” 

 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º - Por força desta Lei e nos termos do art. 129, 1º, da Lei Orgânica, fica o Chefe 

do Poder Executivo autorizado a Conceder o Uso, por 05 (cinco) anos prorrogáveis por 

mais 05 (cinco), de três imóveis públicos, situados no Terminal Rodoviário de 

Goiatuba, mediante procedimento licitatório, na modalidade de concorrência, para 

pessoa jurídica ou pessoa física, conforme abaixo descrito: 

 

I – Uma sala comercial destinada à lanchonete, medindo 3,90m de frente e 3,90m 

pelos fundos, 5,50 m, pela lateral esquerda e 5,50m pela lateral direita, apresentando 

uma área de 21,45m² (vinte e um metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), 

contendo este imóvel uma cozinha medindo 3,85m aos fundos, 2,40m pela lateral 

esquerda, 2,40m pela lateral direita, apresentando uma área total de 9,24m² (nove 

metros e vinte e quatro centímetros quadrados), perfazendo uma área total de 

30,69m² (trinta metros e sessenta e nove centímetros quadrados). 

 

II – Uma sala destinada aos guichês de empresas de transporte rodoviários, medindo 

5,05m de frente, 5,05m aos fundos, 5,50m pela lateral direita e 5,50m pela lateral 

esquerda. Este imóvel encontra-se dividido em duas salas de atendimento ao 

público, contendo um corredor, apresentando uma área total de 27,77m² (vinte e sete 

metros e setenta e sete centímetros quadrados). 

 

  III – Uma sala para agência de transporte e similares, bazar, banca de revistas e 

jornais, medindo 3,00m de frente, 3,00m aos fundos, 3,80m pela lateral esquerda e 

3,80m pela lateral direita, apresentando uma área total de 11,40m² (onze metros e 

quarenta centímetros quadrados). 

 

Art. 2º - Os imóveis descritos nos incisos I, II e III do art. 2º, foram avaliados pela 

Comissão Tríplice de Avaliação deste Município, nomeada pelo Decreto 11.102/12, de 

02 de janeiro de 2012, sendo que os descritos nos incisos I e II foram avaliados por 

R$500,00 (quinhentos reais) cada um e o descrito no inciso III pelo valor de R$400,00 

(quatrocentos reais). 

 

Parágrafo Único - A concessão de uso de que trata esta lei será remunerada, devendo o 

concessionário efetuar o pagamento, mensalmente, ao Poder Concedente, na forma e 

data a ser designada no contrato a ser celebrado com cada vencedor do certame. 

  



Art. 3º - Decorrido o prazo fixado no art. 1º, sem que haja expressa prorrogação, por 

mais 05 (cinco) anos, os concessionários deverão devolver os imóveis ao Município, 

sem quaisquer ônus para a municipalidade, independentemente de notificação ou 

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

para isso, não causar dano aos imóveis.  

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE GOIATUBA, aos dez dias do mês de abril do ano de 

dois mil e doze (10/04/2012). 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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