
LEI Nº 1.272, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006. 
 
 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

ALIENAR IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO 
MUNICIPIO. 

 
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. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar o imóvel, abaixo descrito, de 
propriedade do Município de Pinhal Grande: 
I – UM TERRENO RURAL, matriculado sob nº 10.727, ficha 1, Livro nº2 – Registro Geral, 
do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Júlio de Castilhos, com a área superficial de 
700,00 m2 (setecentos metros quadrados), situado no lugar denominado Coxilhão dos Costas, 
município de Pinhal Grande, com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, com 
terras de posse de Jaci Luiz Soares da Silva, na extensão de 20,00m (vinte metros); ao SUL, 
com mais terras de posse de Jaci Soares da Silva, na extensão de 20,00m (vinte metros); ao 
LESTE, ainda com terras de posse de Jaci Soares da Silva, na extensão de 35,00m (trinta e 
cinco metros); e ao OESTE, com a estrada que liga Coxilhão dos Costas à cidade de Pinhal 
Grande, na extensão de 35,00m (trinta e cinco metros). Com edificação de um prédio misto, 
com área construída total de 83,76 m2, sendo 76,76 m2 em madeira, e 7,00 m2 em alvenaria. 
 
Art. 2º. A alienação do imóvel, autorizada no art. 1º, poderá ser parcelada em até vinte e 
quatro parcelas mensais e consecutivas, transformadas em VRM, acrescidas de juros de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
§ 1º. Se a opção de pagamento escolhida for a parcelada, deverá constar em termo próprio no 
ato da arrematação do imóvel. 
§ 2º. É acrescido, no caso de atraso, multa de 2% (dois por cento) mais juros de 1% (um por 
cento) ao mês, sobre o valor da parcela vencida. 
 
Art. 3º. O comprador somente será legítimo proprietário do imóvel após a quitação de todas 
as parcelas. 
Parágrafo único. No caso de atraso de quatro parcelas consecutivas o comprador perde o 
direito sobre o imóvel, retornando o mesmo ao patrimônio do Município, tendo direito o 
comprador, somente, ao valor pago até o momento, sem nenhum tipo de correção. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 16 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 


