
LEI No 602, DE 24 DE JUNHO DE 2011. 

"Extingue, no Município de Melgaço o 
Patrimônio Imobiliário Enfitêutico ou 
Subenfitêutico quando o Poder Público 
Municipal for o Senhorio Direto, e dá outras 
providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MELGAÇO, ESTADO DO PARÁ: 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o Fica extinta a concessão de enfiteuse ou subenfiteuse sobre o 
patrimônio imobiliário do Município. 

§ 1 o Sobre o Patrimônio Imobiliário do Município entende-se como sendo 
os lotes. decorrentes do plano de parcelamento do solo urbano elaborado pela 
Prefeitura Municipal ou demais imóveis de propriedade do Município passíveis de 
doação a terceiros. 

§ 2°..f.ica extinta a cobrança de laudêmio ou tom nos casos de alienação 
do domínio útil de imóveis a título gratuito ou oneroso. 

§ 3° As enfiteuses já existentes continuarão sendo reguladas pelas normas 
que a elas vinham sendo ap licadas até sua extinção. 

Art. 2° A transferência do patrimônio imobiliário municipal a terceiros far
se-6 através de doação do domínio pleno do imóvel, com emissão de TITULO DE 
DOAÇÃO, observados os requisitos previstos em regulamento a ser expedido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo Único - Os títulos de aforamento emitidos pelo Poder Público 
Municipal a partir de 11 /01 /2003, ficam transformados na sua substância e objeto 
em Títulos de Doação. 

Art. 3° Fica o Oficial do Registro de Imóveis competente autorizado a 
promover o registro do cancelamento e extinção da enfiteuse dos imóveis 
registrados a partir de 11 /01 /2003, fazendo-se a devida averbação à margem do 
termo de registro. 

Art. 4° Esta Lei não se aplica aos terrenos de marinha e seus acrescidos. 
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Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Melgaço, aos 24 d ias do mês de junho de 
2011. 

Registrada e Publicada na datas pro nos termos do Caput do Art. 89 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Secretário Muni 
Port. o O 
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