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Lei nº. 1562, de 14 de março de 2018.

“Dispõe sobre permissão de uso de
imóvel  urbano  e  dá  outras
providências”.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  ITAJÁ,  ESTADO  DE  GOIÁS, no  uso  das
atribuições que lhe são conferidas,  faz saber que a Câmara Municipal de Itajá
decreta e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder à senhora
ANA MARIA DOS REIS, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 3325281 2ª via SSP-
GO, inscrita no CPF sob o nº 521.905.101-63, permissão de uso de imóvel urbano,
por prazo indeterminado, com área construída de 391m² (trezentos e noventa e um
metros  quadrados),  localizado  na  Rua  Idalina  Adelina  Borges,  s/nº,  Lotes  9-16,
Quadra 34, Jardim Planalto, Itajá-GO.

$ 1º - A permissionária utilizará o imóvel com finalidade de moradia, ficando
responsável pela limpeza, higiene e conservação do local.

$ 2º - A permissão de uso não poderá ser transferida a outra pessoa, sob pena
de cancelamento prévio sujeita ainda as sanções legais. Evidenciando-se o interesse
da Prefeitura, 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,
conforme legislação vigente.

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

Art. 4º - Fica expressamente vedado a permissionária:

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

IV  –  mudar  a  destinação  do  imóvel,  salvo  com  autorização  escrita  do
permitente.

Art. 5º - A permissionária será responsável pelas perdas e danos causados a
terceiros e ao patrimônio do cedente, na área de sua responsabilidade.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
demais disposições em contrário. 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, aos 14 dias do mês de
março de 2018.

Rênis Cesar de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL
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