
PROJETO DE LEI N
0 
2.060/08, de 03 de junho de 2008. 

 

 

“Dispõe sobre Concessão 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 - Por força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, por 

intermédio do gestor da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, autorizado a abrir 

concorrência pública para concessão de uso da exploração de fotocópias na Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba, com locação em um espaço físico.  

 

Art.2
º
 – O Contrato de concessão de uso será celebrado na forma da Lei 8.666 de 1993, art. 

23, §3º, e Lei 8.987 de 1995, art. 2º, II e III e Lei Orgânica do Município terá caráter especial 

de Concessão de Uso pelo prazo de 2 (dois) anos.  

 

Art. 3º- O concessionário deverá manter o serviço de atendimento adequado e de qualidade, 

de acordo com a demanda exigida, sob pena de rescisão de contrato. 

 

§ 1º - torna-se-á nula a concessão, independente de ato especial, se vier a ser dada aplicação 

diversa da prevista no ato autorizativo. 

 

§ 2º - a política tarifária será pré-estabelecida através de uma Comissão Tríplice de Avaliação 

a ser nomeada pelo Presidente da FESG. 

 

Art. 4º - A conservação e manutenção do imóvel ocupado serão por conta do concessionário. 

No estabelecimento não poderá ser comercializado outro serviço que não seja ligado ao de 

fotocópias. 

 

Art. 5º - A concessão de uso não exime o concessionário do competente Alvará de 

funcionamento, contribuições sociais e outras tributos exigidos em lei. 

 

Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos três dias, do mês de junho 

de dois mil e oito (03/06/2008). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL  
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI N
0 

2.060/08, de 03 de junho de 2008. 
 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 
 

 

 

 

   Os serviços de xerocopias nas dependências da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas de Goiatuba e Fundação de Ensino Superior de Goiatuba é de extrema 

necessidade, vez que o corpo docente recomenda o uso de apostilas e outros materiais 

pedagógicos fotocopiados e todos os alunos matriculados em cursos superiores, de 

especialização e de gestão se utilizam dessa prática. 

Em se tratando de administração pública, a cessão e locação de sala 

para exploração do ramo de fotocópias e digitação de trabalhos escolares, quando destinada à 

execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, observados os 

procedimentos licitatórios previstos em lei. Se formalizará mediante contrato, do qual 

constará expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua 

realização e o prazo para seu cumprimento, e torna-se-á nula, independente de ato especial, 

se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato 

autorizativo. 

Assim preceitua a Lei Orgânica do Município de Goiatuba: “Art. 129 – 

O Uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão, ou 

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

mediante autorização legislativa. 

§ 1º - A concessão de uso dos bens públicos de uso especial e 

dominicais dependerá da lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de 

nulidade do ato, obedecidas as normas da presente lei”.   

Finalmente, para a Concessão de Uso que visa a locação de parte das 

dependências da FAFICH e benfeitorias eventualmente aderidas, é que contamos com a 

aprovação do presente projeto de lei, para a obtenção de AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA e 

abertura da concorrência pública. 

 

Atenciosamente. 

 

     

 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL  


