
PROJETO DE LEI N
0 
1.855/04 - DE 31 DE AGOSTO DE 2004. 

 

“Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1.908/01, de 

17/maio/2001, sobre Cessão de Uso e dá outras 

providências.” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º. Fica revogada “in totum” a Lei nº 1.908/01, de 17 de maio de 2001, que 

dispõe sobre Cessão de Uso de Lote de terras da Quadra nº 29 (vinte e nove) pela 

Empresa Barbosa e Neves Ltda. 

 

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar Cessão de Uso 

privativo do Lote nº 01 (um), da Quadra 29 (vinte e nove), no Setor Bananeiras, com 

área de 2.405,00 m
2
 (dois mil, quatrocentos e cinco metros quadrados), por até 04 

(quatro) anos, a partir desta data, à Empresa Barbosa e Neves Ltda., com o nome de 

fantasia Verdes e Vegetais Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 04.347.036/0001 – 05, 

tendo como atividade principal o comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 

      

Art. 3º. A Cessão de Uso se dará a título gratuito, para aproveitamento econômico, 

mediante contrato, para instalação da empresa Verdes e Vegetais Ltda, no qual se 

especificam as condições de uso, e tornar –se –á nula em caso de não utilização ou 

interrupção do funcionamento da empresa beneficiária.    

 

Parágrafo Único – Decorrido o prazo estabelecido no Art. 1º da presente Lei, a 

empresa cessionária deverá devolver o Imóvel ao Município, sem quaisquer ônus 

para a municipalidade, podendo levantar as benfeitorias que fizer no imóvel, desde 

que não o torne inutilizável. 

 

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

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e quatro (31/08/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



                                      

PROJETO DE LEI Nº 1.855/04 DE 31 DE AGOSTO DE 2004 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Através de Lei Municipal, foi doada uma área de terras à empresa 

Construtora Gonçalves, no Setor Bananeiras, para construção da sede própria. 

Ocorre que parte da área doada vinha sendo utilizada, legalmente, 

através de Cessão de Uso, pela Empresa Barbosa e Neves Ltda. 

Para solucionar o litígio decorrente, há que se revogar a Lei que dispõe 

sobre a citada cessão, sem prejuízo por parte da cessionária. 

Em razão disso, optamos por outorgar nova Cessão de Uso de área 

correspondente e que não haja coincidência com área doada à Construtora 

Gonçalves. 

Contamos com aprovação do presente Projeto.          

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                         PREFEITO MUNICIPAL 


