
LEI MUNICIPAL N° 2.715/12 – DE 15 DE MARÇO DE 2012 

 

“Dispõe sobre autorização para concessão de direito real de 

uso de uma área de terra onde está construído o aeroporto 

de Goiatuba, e dá outras providências” 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º - Por força desta Lei e nos termos Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 

1967, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder o Direito Real de Uso, 

de UMA ÁREA DE TERRA URBANA situada no aeroporto local, caracterizada como 

sendo o “lote dois, medindo sessenta e quatro metros e sessenta e nove centímetros 

de frente, confrontando com o pátio de manobra, sessenta e cinco metros e noventa 

e três centímetros aos fundos confrontando com o Sr. Miguel Pereira da Costa Júnior 

e Outros, trinta e cinco metros e quarenta e nove centímetros pela lateral direita 

confrontando com o lote número um e trinta e cinco metros e noventa e três 

centímetros pela lateral esquerda confrontando com o lote número três, perfazendo 

uma área total de 2.331,98 m² (dois mil trezentos e trinta e um metros e noventa e 

oito centímetros quadrados)”, de propriedade deste Município, sendo parte integrante 

da matrícula número 16.813, no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, onde 

está situado o aeroporto local, por 10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 10 (dez),  

mediante procedimento licitatório, para pessoa jurídica do ramo de aviação ou 

pessoa física, com a finalidade de construir um hangar no aeroporto para aeronaves 

comerciais e aeronaves destinadas a pulverização agrícola e outras benfeitorias a 

exemplo de lavador, instalação para combustível AV-GÁS, devendo as condições 

desta concessão serem expressamente formalizadas em escritura pública ou termo 

administrativo, devendo este direito real de uso ser inscrito no Registro de Imóveis. 

 



Parágrafo Único - a concessão real de uso de que trata este artigo será gratuita 

ficando, no entanto, a concessionária com o direito de explorar nos imóveis o ramo 

de combustíveis de avião, durante o período em que durar esta concessão. 

  

Art. 2º - A presente concessão real de uso tornar-se-á nula caso a concessionária 

não construa o hangar e as benfeitorias descritas no caput do art. 1º, desta lei, no 

prazo de 02 (dois) anos contados da assinatura da escritura ou termo administrativo 

concessivo, nem utilize o imóvel para os fins ali descritos, e ainda em caso de 

interrupção do funcionamento da concessionária, em se tratando de empresa.  

 

Art. 3º - Decorrido o prazo fixado no art. 1º a concessionária deverá devolver o imóvel 

ao Município, sem quaisquer ônus para a municipalidade, independentemente de 

notificação ou interpelação judicial, com o direito a levantar apenas as benfeitorias 

voluptuárias, se para isso, não causar dano no imóvel.  

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos quinze dias 

do mês de março do ano dois mil e doze (15/03/2012). 

 

 

  

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 

  

 


