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DECRETO Nº 233, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

REVOGA O DECRETO Nº 21, DE 28 DE MARÇO DE 1988 QUE REGULAMENTA A FORMA 

DE SOLICITAÇÃO DE USO DO TEATRO MUNICIPAL “PLACIDINA DE QUEIROZ” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 12; 90, 

inciso VI e 116, inciso I, alínea “i” e “g”, todos da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO que o Teatro Municipal “Placidina de Queiroz”, é utilizado para diversos eventos da 

Municipalidade, qual seja eventos culturais, sessões solenes, audiências públicas e demais eventos de 

grande porte convenientes com seu uso;  

CONSIDERANDO que o Teatro Municipal “Placidina de Queiroz”, encontra-se situado à Rua Assis 

Andrade, nº 540, Bairro Rosário, nesta cidade nas dependências da edificação da Câmara Municipal,no 3º 

andar tendo inclusive, seu acesso pela entrada do prédio da Edilidade. 

CONSIDERANDO que o decreto nº 21, de 21 de março de 1988 que regulamentava os pedidos de 

utilização do Teatro Municipal encontra-se desatualizado; 

CONSIDERANDO o termo de cessão de uso do espaço do Teatro Municipal firmado em 24 de setembro 

de 2021 entre o Município de Conselheiro Lafaiete, como cedente e a Câmara Municipal de Conselheiro 

Lafaiete como cessionária, bem como as datas de cessão e a forma de solicitar a cessão em datas 

extraordinárias; 

CONSIDERANDO que o termo assegura a possibilidade de uso do bem pelo Município; 

CONSIDERANDO o interesse público ora em evidência; 

CONSIDERANDO o princípio da autotutela dos atos administrativos realizados pela Administração 

Pública, no qual podem ser revistos a qualquer tempo, podendo ser revogados de ofício ou por requisição 

do requerente; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica revogado o Decreto de nº 021, de 28 de março de 1988 que regulamenta a forma de 

solicitação de uso do Teatro Municipal “Placidina de Queiroz”. 

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, sendo dado 

por publicado com sua afixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei. 

 

Mando, portanto, a todas as autoridades quem o conhecimento e execução deste Decreto pertencer, que o 

cumpra e o faça cumprir tão inteiramente como nele se contém. 

 

 

 Conselheiro Lafaiete, 10 de novembro de 2021.  

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 

 


