
LEI Nº 1.233, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966. 
 
 
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE USO DE BEM PATRIMONIAL À 
SOCIEDADE TORRE DE VIGIA DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. 

 
 
 
 
 

O  PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS, CIDADÃO WALDOMIRO POMPÊO, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ARTIGO 21, § 4º DA LEI Nº 9.205, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1965, 

 
DECRETA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º Fica o Prefeito Municipal de Guarulhos autorizado a conceder à pessoa jurídica da Sociedade 

Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, com sede neste Município, gratuitamente e pelo prazo de 50 
(cinqüenta) anos, o uso do seu bem dominical, consistente em um terreno na Quadra 29 do Loteamento Jardim 
Paraventi, que assim se descreve: 
 

“Área desmembrada de área maior, tendo 10m (dez metros) de frente para a Rua Victor Costa; 33m 
(trinta e três) metros a esquerda; 31m (trinta e um metros) a direita de quem desta rua olha a dita 
área; 10m (dez metros) aos fundos o que perfaz 320m² (trezentos e vinte metros quadrados) mais ou 
menos. Aos fundos confronta com valo de divisa, a esquerda com quem de direito e a direita com a 
área maior de que foi desmembrada”. 

 
Art. 2º Referida concessão do uso, destina-se exclusivamente à construção de uma sede para a 

concessionária, a fim de que possa esta exercitar os seus objetos sociais, beneficentes, religiosos e educacionais, 
ministrando estudos religiosos, instalando uma escola para instrução de adultos e organizando serviços de auxílios 
aos necessitados. 

 
Art. 3º Todas as benfeitorias serão feitas por conta exclusiva da concessionária, que para isso se 

beneficiará com a isenção dos impostos municipais, incorporando-se ao imóvel como propriedade municipal, ao 
termo da concessão, independentemente de qualquer indenização ou direito de retenção. 

 
Art. 4º A presente concessão de uso se regerá pelas disposições legais vigentes, especialmente pela 

parte útil do Decreto-Lei Federal nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e suas alterações, tendo-se como contratada 
por simples termo de adesão, por parte da concessionária, à presente Lei. 

 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 19 de dezembro de 1966. 
 

WALDOMIRO POMPÊO 
Prefeito Municipal 

 
 

EDSEL MENDES GONZAGA 
Sub Procurador Judicial 

respondendo pelo Expediente da PJ 
 
 
 

Registado na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Guarulhos e afixado no lugar público de costume em 
dezenove de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis. 
 

Secretário Geral 

Fonte: Divisão Técnica do Departamento de Assuntos Legislativos – Prefeitura de Guarulhos 


