
LEI Nº 1.270, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006. 
 
 

     AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DESAPROPRIAR, POR DOAÇÃO, ÁREAS DE 
TERRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
ELEANIR LUIZ FACCO, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal de 
Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Executivo Municipal, autorizado a desapropriar por doação, para fins de utilidade 
pública, as áreas de terras a seguir relacionadas, que constam pertencer a: Valter José Rubin; 
Flávio Francisco Rubin; e Maria de Lourdes Rubin: 
I – uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 11.271, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem construções, 
identificada no mapa como área AV5, com área superficial de 605,15 m2 (seiscentos e 
cinco metros e quinze decímetros quadrados), constituída por uma pista da Avenida 
Integração, situada no Bairro Integração, cidade de Pinhal Grande, com as seguintes 
dimensões e confrontações atuais: ao Norte, formando um ângulo interno de 79º com a face 
oeste, confronta-se, em linha sinuosa, com a outra pista da Avenida Integração na extensão 
de 61,72 metros; ao Leste, formando um ângulo interno de 91º com a face norte, confronta-
se, em linha reta, com esta própria pista da Avenida Integração, na extensão de 10,20 metros; 
ao Sul, formando um ângulo interno de 89º com a face leste, confronta-se, em linha sinuosa, 
com os lotes nºs 9, 10, 11 e 12 da Quadra nº 91 deste fracionamento, na extensão de 61,60 
metros; ao Oeste, formando um ângulo interno de 101º com a face sul, confronta-se, em 
linha reta, com esta própria pista da Avenida Integração, na extensão de 10,40 metros; 
II - uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 11.269, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem construções, 
identificada no mapa como área AV3, com área superficial de 5.883,20 m2 (cinco mil, 
oitocentos e oitenta e três metros e vinte decímetros quadrados), constituída por uma 
pista da Avenida Integração, situada no Bairro Integração, cidade de Pinhal Grande, com as 
seguintes dimensões e confrontações atuais: ao Norte, formando um ângulo interno de 124º 
com a face oeste, confronta-se, em linha sinuosa, com a área remanescente da fração de terras 
denominada Gleba nº 3, de propriedade de Valter José Rubin, Flávio Francisco Rubin e 
Maria de Lourdes Rubin, na extensão de 226,17 metros; ainda com os terrenos nºs 5, 4, 3, 2 e 
1 da Quadra nº 121 deste fracionamento, numa extensão de75,00 metros; ainda com uma rua 
projetada, na extensão de 14,00 metros; ainda com os terrenos nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 
da Quadra nº 120 deste fracionamento na extensão de 150,00 metros e ainda com a área 
remanescente da fração de terras denominada Gleba nº 3, de propriedade de Valter José 
Rubin, Flávio Francisco Rubin e Maria de Lourdes Rubin na extensão de 119,70 metros; ao 
Leste, formando um ângulo interno de 90º com a face norte, confronta-se, em linha reta, com 
esta própria pista da Avenida Integração, na extensão de 10,00 metros; ao Sul, formando um 
ângulo interno de 90º com a face leste, confronta-se, em linha sinuosa, com a outra pista da 
Avenida Integração, na extensão de 591,77 metros; ao Oeste, formando um ângulo interno de 
56º com a face sul, confronta-se, em linha inclinada, com esta própria pista da Avenida 
Integração, na extensão de 12,00 metros; 
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III - uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 11.269, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem construções, 
identificada no mapa como rua sem denominação, com área superficial de 487,00 m2 
(quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados) entre a quadra 120 e a quadra 121, situada 
no Bairro Integração, cidade de Pinhal Grande, inclinado em relação à Avenida Integração, 
com as seguintes dimensões e confrontações: ao Sul, formando um ângulo interno de 93°33’ 
com a face oeste, confronta-se com a Avenida Integração, lado ímpar, na extensão de 14,00 
metros; ao Leste, formando um ângulo interno de 86°02’ com a face sul, confronta-se com o 
terreno nº 1 da Quadra nº 120 deste fracionamento na extensão de 35,00 metros; ao Norte, 
formando um ângulo interno de 92º40’, com a face leste, confronta-se com área remanescente 
da fração de terras denominada Gleba nº 3, de propriedade de Valter José Rubin, Flávio 
Francisco Rubin e Maria de Lourdes Rubin, na extensão de 14,00 metros; ao Oeste, 
formando um ângulo interno de 87°45’ com a face norte, confronta-se com o lote n° 1 da 
Quadra nº 121 deste fracionamento na extensão de 35,00 metros. 
 
Art. 2º. As áreas de terras desapropriadas pelo art. 1º destinam-se à regularização de trecho 
da Avenida Integração, compreendido nas áreas descritas. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 15 de fevereiro de 
2006. 
 
 
 
 

ELEANIR LUIZ FACCO 
Vice-Prefeito em exercício 

 
 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 

 
 


