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Lei n° 1.601, de 12 de junho de 2019. 

 
“Dispõe sobre permissão de uso 
de parte da área de um imóvel 
urbano de propriedade do 
Município de Itajá e dá outras 
providências”. 

 
 

 O Prefeito do Município de Itajá, Estado do Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores desta 
municipalidade decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Autorizado a conceder a 
empresa DAYANE APARECIDA CORTEZ REZENDE SILVA 00925242144, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.962.647/0001-
65, com nome fantasia ART CASEIRA, estabelecida na Avenida José Luiz 
Borges, Quadra M, Lote 8, sendo de propriedade da Sra. Dayane Aparecida 
Cortez Rezende Silva, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 
009.252.421-44 e portadora do RG nº 001452401 SSP-MS, a permissão de uso 
de parte de área do imóvel urbano, por prazo indeterminado, localizado na 
Avenida José Luiz Borges, de propriedade do Município de Itajá, com registro 
no Cartório de Registro de Imóveis de Itajá sob a matrícula de nº 4130. 

§ 1º parte da área do imóvel sob a matrícula de nº 4130, está localizada 
com as seguintes coordenadas: inicia-se no marco 442.440.772-
7891.351.259 à 35 metros da Avenida José Luiz Borges e/a Rua Gilda 
Severino Barbosa. Segue margeando a Avenida José Luiz Borges por 20 
metros até o marco 442.460.000-7891.356.768, seguindo por 08 metros 
até o marco 442.457.894-7891.364.486, seguindo ainda por 20 metros 
até o marco 442.438.621-7891.359.141, e por último seguindo por 8 
metros até o marco 442.440.772-7891.351.259, ponto inicial desta 
descrição, totalizando 160,00 m2 (cento e sessenta metros quadrados). 

§ 2º A permissionária utilizará o imóvel, para estruturação de seu 
estabelecimento com suas respectivas atividades. 
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§ 3º A permissionária ficará responsável pela limpeza, higiene e 
conservação do local. 

§ 4º A permissão de uso não poderá ser transferida a outra pessoa, sob 
pena de cancelamento prévio sujeita ainda as sanções legais. 

§ 5º Evidenciando-se o interesse do Município de Itajá, a permissionária 
deverá desocupar a área dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 
solicitação. 

           Art. 2º A permissão de uso de que trata o artigo anterior será a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser retomado a qualquer 
tempo. 

          Parágrafo único. Finda ou revogada a permissão, o imóvel retornará ao 
Município, sendo que todas as benfeitorias construídas no imóvel pelo 
cessionário deverão ser retiradas, sob responsabilidade do mesmo, salvo se 
alguma delas forem do interesse público do Município, e, de conformidade 
com a regulamentação competente, houver entendimento entre as partes para 
a sua permanência, realizando assim a indenizações de cunho material 
devidamente comprovadas a época. 

Art. 3º Fica a permissionária autorizada a entrar na posse da parte do 
imóvel acima citada e a promover as adequações e obras que se fizerem 
necessárias no bem as quais deverão atender as normas legais vigentes. 

Parágrafo único. A permissionária terá o prazo máximo de um ano 
para sua instalação e estruturação, contados da data de assinatura do termo 
de permissão de uso, sob pena de ser revogada a presente lei. 

Art. 4º Fica expressamente vedado à permissionária: 

I – transferir, ceder, locar, sublocar o imóvel objeto da permissão ou 
autorizar seu uso por terceiros, sem prévia e expressa autorização da 
Administração do Município de Itajá-GO; 

II – usar o imóvel para atividades amorais, político-partidárias ou 
religiosas; 

           III – colocar no imóvel placas, bandeiras, cartazes, inscrições ou sinais 
de conotação amoral, político-partidária ou religiosa;  

           Art. 5º A permissionária será responsável pelas perdas e danos 
causados a terceiros e ao patrimônio do Município de Itajá, na área de sua 
responsabilidade. 
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            Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficam 
revogadas demais disposições em contrário. 

  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ aos 12 dias do mês de junho do 
ano de 2019. 

 
 
 
Prefeito Municipal     Secretário Municipal da Administração 
RENIS CESAR DE OLIVEIRA   MARIO DEUSDETE NOVAIS CHAVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


