
PROJETO-DE-LEI  N
º  

1.904/05 - DE 29 DE AGOSTO 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, APROVA 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 Atr. 126 da Lei Orgânica do Município, devera 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 (em 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 vinte e nove dias 

do mês de agosto do ano dois mil e cinco (29/08/2005). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 



JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.904, de 29 de agosto de 2005 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 

A Lei Orgânica do Município, no seu Artigo 129 estabelece que “o uso 

de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a 

título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir, mediante 

autorização legislativa”.(grifo nosso) 

O Art. 126 da mesma lei, no seu parágrafo 4º estabelece ainda: “não 

haverá exploração gratuita de serviços e concessões públicas” 

Desde 2001, a Empresa Luciana da Silva Fernandes – ME, com nome de 

fantasia “Carvão Só Brasa” vem ocupando irregularmente, uma área de terras de 

propriedade do Município que se encontra especificada no projeto anexo. 

Segundo nos informou seu proprietário, Sr. Márcio de Sousa Martins, a 

cessão de uso do lote foi feita verbal e gratuitamente, na administração anterior, ferindo 

claramente o que dispõe a Lei Orgânica do Município.  

A irregularidade não prejudica tão somente a Prefeitura mas também o 

proprietário da empresa que comercializa carvão vegetal e que, por falta de documentos 

e comprovante de endereço, ainda não pôde registrá-la na Junta Comercial, de modo a, 

legalmente, expandir seus negócios. 

Atendendo a requerimento, do Sr. Márcio de Sousa Martins, estamos 

enviando à Câmara o projeto-de-lei anexo, já que a autorização legislativa é o primeiro 

passo a ser dado para regularizar sua situação. 

Contamos com o apoio dos ilustres vereadores.  

 

 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


