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LEI Nº 128-GP   de 28 de maio de 2010 

 

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 102, DE 

31/03/2008, QUE DISPÕE SOBRE O TI-

TULO DE CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO A MORADORES DE 

SANTA BÁRBARA DO PARÁ E DÁ OU-

TRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, no 

pleno uso de suas atribuições legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

  Art. 1º O art. 1º, da Lei nº 102, de 31/03/2008, e os §§ 1º, 2º e 3º acres-

centados, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º É instituído o regime de concessão de direito real de uso de terrenos 

públicos ou particulares, gratuita, por tempo certo, como direito real resolú-

vel, para fins específicos de regularização fundiária urbana de interesse soci-

al exclusivamente habitacional, dispensada a realização de prévia licitação. 

 

§ 1º Desde a inscrição da concessão de direito real de uso, o concessionário 

fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e respon-

derá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a 

incidir sobre o imóvel e suas rendas. 

 

§ 2º Resolve-se a concessão antes de seu termo, desde que o concessionário 

dê ao imóvel destinação diversa da estabelecida no contrato, ou descumpra 

cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qual-

quer natureza. 

 

§ 3º A concessão de direito real de uso, salvo disposição contratual em con-

trário, transfere-se por ato inter vivos, ou por sucessão legítima ou testamen-

tária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a 

transferência. 

 

Art. 2º O art. 2º, da Lei nº 102/2008, passa a vigorar com a seguinte re-

dação, revogado o parágrafo: 

 

Art. 2º A concessão de que trata o art. 1º, destina-se para áreas de fim habita-

cional de interesse social, para quem não seja proprietário de outro imóvel e 

que comprove baixa renda, mediante o preenchimento das seguintes condi-

ções: 

 

I - utilização da área, desde o inicio da posse, para residência própria ou de 

suas famílias; 

II - utilização do espaço ocupado, por indivíduo, ou unidade familiar, não su-

perior a 600 m² (seiscentos metros quadrados); 
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III - declaração de não ser proprietário de qualquer imóvel urbano ou rural. 

 

§ 1º As áreas que se encontram na situação referida no “caput’ deste artigo 

passam a fazer parte do Banco de Terra, criado por esta Lei. 

 

§ 2º Impossibilitado o registro da concessão do Direito Real de Uso, respeita-

dos os requisitos da presente Lei, o Município concederá o imóvel em uso me-

diante Ato Administrativo Provisório. 

 

§ 3º A concessão da presente Lei dispensa licitação por tratar-se de matéria 

de relevante interesse social para fins habitacionais.    

 

Art. 3º O art. 3º, da Lei nº 102/2008, passa a vigorar com a seguinte re-

dação: 

 

Art. 3º A concessão de direito real de uso a título gratuito da área proceder-

se-á de conformidade com as condições expressas nessa lei. 

 

Art. 4º O art. 7º, da Lei nº 102/2008, passa a vigorar com a seguinte re-

dação: 

 

Art. 7º Competirá ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de 

Administração, a realização do levantamento topográfico, triagem e seleção 

dos moradores da área que serão beneficiados com o contrato de concessão 

de direito real de uso. 

 

Art. 5º O art. 8º, da Lei nº 102/2008, passa a vigorar com a seguinte re-

dação: 

 

Art. 8º A concessão de direito real de uso será formalizada administrativa-

mente em processo regular, culminando com a assinatura do contrato de con-

cessão de direito real de uso em nome do concessionário, com termo lavrado 

e registrado em livro próprio, procedendo-se a inscrição em Cartório de Re-

gistro de Imóveis competente.  

 Art. 6º O art. 9º, da Lei nº 102/2008, passa a vigorar com a seguinte 

redação, revogando-se os §§ 1º, 2º e 3º: 

 

Art. 9º Caberá a Secretaria Municipal de Administração, estudar criteriosa-

mente questões expressamente não reguladas por esta lei ou instrumento con-

tratual, respeitando-se direitos adquiridos, tendo em consideração as conces-

sões gratuitas, cuja outorga se autoriza. 

 

 Art. 7º Revoga o art. 10, da Lei nº 102/2008. 

 

Art. 8º Não são passíveis de concessão do Direito Real de Uso de que 

trata o artigo 1º, da Lei nº 102/2008: 

 

I - áreas localizadas em áreas de preservação permanente denominadas 

de Parque Natural e Parque Urbano; 
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II - áreas cujas características geológicas e topográficas tornam-se inap-

tas ao uso residencial; 

III - áreas cuja utilização para moradia impeçam o pleno uso de locais 

públicos que já tenham sido objetos de investimentos de recursos públicos de 

infra-estrutura, tais como, vias, praças, equipamentos sociais e edifícios públi-

cos com construção iniciada; 

IV - áreas comprometidas anteriormente à promulgação da Lei Orgânica 

do Município de Santa Bárbara do Pará em processo de permuta; 

V- áreas urbanizadas ou edificadas antes da ocupação. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se áreas urbani-

zadas ou edificadas, respectivamente: 

 

I - aquelas que tenham acesso à via ou a vias públicas com a sua divisão 

em lotes residenciais unifamiliares ou em áreas privativas condominiais, com 

as dimensões mínimas previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urba-

no, e aquelas que já tenham sido objeto de investimento de recursos públicos, 

tais como, vias, praças, equipamentos sociais e edifícios públicos com cons-

trução iniciada; 

II - aquelas em que existam edificações cuja área de projeção no solo 

corresponda a um percentual da área total igual ou maior do que 50% (cin-

qüenta por cento) para a taxa de ocupação aplicável no caso, nos termos do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

 

Art. 9º As áreas suscetíveis de concessão do Direito Real de Uso nos 

termos desta Lei poderão ser objeto de permuta, mediante discussão e consulta 

aos ocupantes, por outras áreas a serem incorporadas ao Banco de Terra, para 

fins de transferência dos ocupantes para lotes formados nas mesmas, através 

da Concessão do Direito Real de Uso, nos seguintes casos: 

 

I - áreas cujo adensamento populacional não ofereça condições de me-

tragem mínima de habitabilidade; 

II - áreas cujas condições topográficas ou geológicas exigirem, para ser 

urbanizada, obras especiais em que o custo torna antieconômico o uso para 

residência unifamiliar; 

III - áreas necessárias para o pleno desenvolvimento da Cidade,  consi-

derando os projetos prioritários do governo; 

  IV - os núcleos com menos de 25 (vinte e cinco) habitações, conside-

rando a análise caso a caso. 

 

§ 1º Para efeito de encaminhamento da consulta a que se refere o “ca-

put”, a Administração Municipal promoverá, com a participação das Associa-

ções de Moradores respectivamente interessadas, votação entre os moradores 

cuja vontade será respeitada. 

 

§ 2º Nos casos de permuta prevista nos incisos deste artigo, a metragem 

de cada lote a ser objeto de Concessão do Direito Real de Uso, nas áreas ad-

quiridas pelo Município, deverá ser fixada até o limite de 250m² (duzentos e 

cinqüenta metros quadrados). 
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 Art. 10. O Direito Real de Uso será individualizado, preservando for-

mas coletivas de contratação e organização do espaço territorial, e concedido 

pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogado sempre que necessário. 

 

§ 1º Poderá ser concedido o Direito Real de Uso em forma de fração i-

deal de terreno compreendida como a divisão do espaço entre os moradores. 

 

§ 2º No caso da concessão em forma de fração ideal de terreno, caberá à 

organização de todos os moradores a administração do espaço. 

 

§ 3º A urbanização do espaço coletivo ficará a cargo da municipalidade. 

 

§ 4º A concessão do Direito Real de Uso resolver-se-á antes de seu ter-

mo, em favor da Administração Municipal, se o beneficiário transferir, trans-

mitir, ceder o imóvel a terceiros, a qualquer titulo, ou tornar-se proprietário de 

imóvel. 

 

§ 5º Nas situações previstas no parágrafo anterior ou em caso de desuso, 

abandono e renúncia do beneficiário, à Administração Municipal fica reserva-

do o direito de decidir sobre nova concessão, nos termos desta Lei. 

 

§ 6º Não será permitida mais de uma concessão ao mesmo titular. 

 
§ 7º O concessionário do direito à concessão direito real de uso poderá 

vender a benfeitoria utilizada como unidade habitacional construída com mão-

de-obra própria a terceiros, mediante assinatura de distrato da Concessão do 

Direito Real de Uso do terreno. 

 

§ 8º O comprador da unidade habitacional, para que seja beneficiado 

com a Concessão do Direito Real de Uso do terreno, deverá enquadrar-se no 

requisito baixa renda, nos termos desta Lei. 

 

§ 9º A unidade habitacional não poderá ser vendida a proprietário de 

imóvel ou a quem tenha Concessão de Direito Real de Uso. 

 

§ 10. Quando se tratar de unidade habitacional construída pelo Municí-

pio, o concessionário poderá optar pela sua compra, mediante assinatura de 

um contrato padrão de financiamento, abatido, para efeitos de cálculo, o valor 

pago durante o período de uso, devidamente atualizado. 

 

§ 11. Na situação prevista no parágrafo anterior, será admissível a trans-

ferência do contrato de financiamento da unidade habitacional para terceiros, 

transcorrido, no mínimo, um terço do prazo contratual, mediante  assinatura de 

distrato da Concessão do Direito Real de Uso, por parte do beneficiário. 

   

§ 12. No caso de unidade habitacional construída em regime de mutirão, 

será abatido, para efeitos de cálculo de moradia, o valor da mão-de-obra utili-

zada para a construção, devidamente atualizado. 
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§ 13. Observada a igualdade de condições na avaliação das unidades 

habitacionais construídas, poderá ocorrer a permuta entre beneficiários da 

Concessão do Direito Real de Uso. 

 

          Art. 11. Na vigência de casamento ou de união estável a que se refere o 

§ 3º do art. 226 da Constituição Federal, o Direito Real de Uso será concedido 

ao homem e à mulher simultaneamente e, havendo separação de fato após esta 

concessão, terá preferência para continuar a beneficiar-se dela o membro do 

casal que conservar a efetiva guarda dos filhos menores. 

 

Art. 12. Nos contratos de concessão do Direito Real de Uso, no caso de 

morte do titular, será prevista a ordem de vocação hereditária nos termos do 

art. 1.829 do novo Código Civil brasileiro. 

 

          Art. 13. Cumprido o disposto no art. 5º, da Lei nº 102/2008, o Municí-

pio iniciará o processo de urbanização das áreas. 

 

§ 1º No processo de concepção, elaboração, planejamento e implemen-

tação da urbanização, é assegurada, a participação dos interesses através de 

suas entidades comunitárias representativas. 

 

§ 2º Na demarcação dos lotes, o Poder Executivo e a comunidade da á-

rea poderão avaliar a possibilidade de reservar espaços para a implantação de 

áreas verdes e equipamentos urbanos. 

 

          Art. 14. No processo de urbanização das áreas, lei especifica determina-

rá para as áreas funcionais os usos permitidos, como os índices de aproveita-

mento e outros indicadores urbanísticos a vigorar na mesma. 

 

Parágrafo único. Buscar-se-á respeitar, quando de interesse da comu-

nidade, as atividades econômicas locais vinculadas a moradia, como pequenas 

atividades comerciais, indústria doméstica, artesanato, oficinas de serviço e 

outros. 

 

          Art. 15. Os dispositivos desta Lei aplicam-se a áreas pertencentes à 

classe de bens dominiais de propriedade plena ou de direitos reais do Municí-

pio. 

 

Art. 16. A concessão do Direito Real de Uso poderá ser solicitada por 

encaminhamento coletivo através da Associação de Moradores. 

 

Parágrafo único. Para a fiscalização e gerenciamento das áreas  regula-

rizadas através do instrumento da Concessão do Direito Real de Uso serão cri-

adas comissões de moradores locais. 

 

         Art. 17. A presente Lei será objeto de regulamentação em matéria que o 

Poder Executivo necessite esclarecimentos aos munícipes. 

 

Art. 18. Lei municipal instituirá o Fundo de Habitação de Interesse So-

cial – FHIS, de natureza contábil com o objetivo de centralizar e gerenciar re-
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cursos orçamentários para programas destinados a implementar políticas habi-

tacionais direcionadas à população de baixa renda. 

             

         Art. 19. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 

conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ou de dotações orça-

mentárias próprias ou suplementadas.  

 

         Art. 20. Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, em 28 de 

maio de 2010. 

 

 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 
Publicada no mural da Prefeitura 

Em 28 de maio de 2010 

 

Nilson Ferreira dos Santos 
Sec. Municipal de Administração 

 

 

 

 

 


