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 LEI  Nº 227/2011                  Nova Olinda – TO, 23 de março de 2011. 

 

 

  

“Revoga a Lei Nº 169/08 de 15 de agosto 

de 2008, autoriza a concessão de uso de 

terreno urbano e edificação em imóvel 

público e dá outras providências.” 

 

 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as leis em 

vigor, em especial ao artigo 170, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e 

Lei Orgânica Municipal, art. 65, inciso XIII, faz saber que a Câmara Municipal de Nova 

Olinda APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

 
             Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar contrato de 

concessão de uso de terreno urbano caracterizado como sendo parte ideal do lote 02, da 

quadra 243, Área total do imóvel, 375.00 m², limites e confrontações, frente com a Av. 

Bernardo Sayão – Lateral direita área 25.00 mts com a Rua 7 de Setembro e na Lateral 

esquerda com área de 25.00 mts com lote 01 e fundo com área de 15.00 mts com lote 01, 

para o Senhor VERGILIO RUA CARDOSO, inscrito no CPF sob nº 269.672.351-68 e 

portador da C.I. RG nº 1278849 SSP/GO, residente e domiciliado nesta cidade de Nova 

Olinda-TO. 

 

             Art. 2º - A área descrita no artigo anterior deverá ser usada pelo cedido para fins 

de apoio aos usuários de transporte coletivo. 

 

               § 1º. Fica vedada a cessão a terceiros, a qualquer título, da área pública ora 

cedida. 

 

               § 2º.  A destinação da área pública para finalidade diversa da estabelecida nesta 

Lei deverá ser objeto de autorização específica do cedente. 

 

               § 3º. Não poderá o permissionário usar o bem de que trata esta Lei para 

propaganda, notadamente de cunho político. 

 

               Art. 3º - A presente cessão será outorgada por prazo de 10 (dez) anos, a título 

precário, e tem caráter gratuito e intransferível. 

 

               Art. 4º - O cedente poderá revogar a permissão objeto desta Lei, 

independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por desvio de 
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finalidade ou descumprimento das condições ora estabelecidas ou, ainda, quando o 

interesse público o exigir. 

 

                § 1º. No caso de revogação da concessão, o cedido deverá restituir o bem 

público em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da revogação, 

obrigando-se, enquanto o mesmo estiver sob sua guarda, a zelar pelo seu bom estado de 

conservação. 

 

               § 2º. A revogação desta concessão não importa em direito do cedido a 

indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas no bem. 

 

              Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

              Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 169/08 de 15 de agosto de 2008.  

 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA – TO, aos 

23  (vinte e três)  dias do mês de março de 2011. 

 

 

APARECIDA VAZ RODRIGUES 

Prefeita Municipal 


