
 
 

 
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

 

Av. Senador lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
CEP nº 68.490-000 

Projeto de Lei nº 005/2018 
De 20 de abril de 218 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doação 
e outorgar título definitivo de propriedade de uma 
área de terreno localizada à Rua 12 de outubro, s/n, 
centro, onde funciona o Fórum da Comarca do 
Município de Melgaço, para a finalidade que indica e 
dá outras providências. 
 

O senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito Municipal de 
Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais constitucionais, 
prevista na Lei Orgânica Municipal, bem como o Parágrafo Único do Artigo 38 da 
Lei nº 599, de 01 de abril de 2011, apresenta a esta respeitável Câmara Municipal 
de Melgaço, o presente projeto de Lei, para discussão e aprovação. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar e outorgar escritura de 
imóvel urbano ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará do seguinte terreno: área 
do Município de Melgaço-Pá, com 191,97 m2 , frente para a rua 12 de outubro 
medindo 23 metros e 70 centímetros, enquanto que o outro lado, que faz frente 
para a Rua Senador Lemos, com a medição de 23 metros e 70 centímetros, no que 
diz respeito as laterais, lado direito mede 08 metros e 10 centímetros e lado 
esquerdo 08 metros e 10 centímetros, tal área corresponde a área de edificação 
do Fórum da Comarca do Município de Melgaço. 
 

 Art. 2º. A área de que trata o artigo 1º desta Lei, será destacada na Matrícula 
Imobiliária pertinente do Cartório de Imóveis competente. 
 
Art. 3º. O terreno, objeto da presente doação, só poderá ser utilizado para o fim 
específico de funcionamento do Fórum da Comarca do Município de Melgaço ou 
atividades relacionadas com o poder judiciário. 
 
Art. 4º. Todas as despesas, taxas e impostos que tenham como fato gerador a 
doação do Imóvel, por exemplo, emolumentos de escrituração e registros 
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imobiliário, correrão por conta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ora 
Donatário.   
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.   
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 27 de junho de 2018. 

 
José Francisco Viegas Dias 

Presidente 
 

Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretario. 

 
Gil Paulo Nunes Brilhante 

2º Secretario 
 
 


