
LEI Nº 992, DE 2 DE JULHO DE 2003. 
 
 

 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
ALIENAR IMÓVEL URBANO RECEBIDO EM 
DAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
SAULO JOÃO GARLET, 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 urbano, abaixo descrito, 
recebido em dação nos termos da Lei Municipal nº 956, de 26 de dezembro de 2002: 
I – LOTE NÚMERO 5, urbano, com área superficial de 577,90 (quinhentos e setenta e sete 
metros e noventa decímetros quadrados), situado na quadra nº 100 do Bairro Integração, 
cidade de Pinhal Grande, formada pela Rua Érico Veríssimo, Avenida Integração e área 
remanescente de Benevenuto João Garlet, localiza-se no lado par da Avenida Integração a 
137, 20 metros da esquina formada com a Rua Érico Veríssimo, com as seguintes dimensões 
e confrontações: AO NORTE, formando um ângulo interno de 93º38’ com a face oeste, 
confronta com o lote nº 4 deste fracionamento de propriedade de Benevenuto João Garlet na 
extensão de 37,25 metros; AO LESTE, formando um ângulo interno de 87º07’ com a face 
norte, confronta com a Avenida Integração na extensão de 15,00 metros; AO SUL, formando 
um ângulo interno de 94º23’ com a face leste, confronta com o lote nº 6 deste fracionamento 
de Benevenuto João Garlet na extensão de 37,50 metros; AO OESTE, formando um ângulo 
interno de 84º52’ com a face sul, confronta com terras de Benevenuto João Garlet na 
extensão de 16,00 metros. 
 
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, 2 de julho 
de 2003. 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Geral do Município – Substº 


