
LEI Nº 1.277, DE 28 DE MARÇO DE 2006. 
 
 

     AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DESAPROPRIAR, POR DOAÇÃO, ÁREAS DE 
TERRAS 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 desapropriar por doação, para fins de 
utilidade pública, as áreas de terras a seguir relacionadas, que constam pertencer a Alberto 
Liberalesso: 
I – uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 8.098, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem 
construções, identificada no mapa como área da Avenida Integração, com área 
superficial de 2.299,60 m² (dois mil e duzentos e noventa e nove metros e sessenta 
decímetros quadrados), constituída pelas duas pistas da Avenida Integração, Bairro São 
José, cidade de Pinhal Grande, com as seguintes dimensões e confrontações atuais: ao 
Norte, formando um ângulo interno de 101º43’ com a face oeste, confronta-se com a Área 
“A2” de propriedade de Alberto Liberalesso na extensão de 83,30 metros, e formado aí um 
ângulo interno de 175º35’ segue na direção oeste-leste, face norte, confrontando-se com a 
mesma Área “A2” de propriedade de Alberto Liberalesso, na extensão de 39,15 metros; ao 
Leste, formando um ângulo interno de 96º10’ com a face norte confronta-se com a Rua 
Cezar Rubin (continuação da Avenida Integração) na extensão de 17,50 metros; ao Sul, 
formando um ângulo interno de 87º45’ com a face leste, confronta-se com a Área “A1” de 
propriedade de Alberto Liberalesso na extensão de 40,25 metros, e formado aí um ângulo 
interno de 181º20’ segue na direção leste-oeste, face sul, confrontando-se com a mesma 
Área “A1” de propriedade de Alberto Liberalesso, na extensão de 87,30 metros ao Oeste, 
formando um ângulo interno de 77º27’ com a face sul, confronta-se com a própria 
Avenida Integração, na extensão de 20,10 metros; 
II - uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 8.098, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem 
construções, identificada no mapa como área da Rua Miguel Liberalesso, com área 
superficial de 452,60 m² (quatrocentos e cinqüenta e dois metros e sessenta decímetros 
quadrados) entre a quadra nº 76 e a quadra nº 78, situada no Bairro São José do Pinhal, 
cidade de Pinhal Grande, inclinado em relação à Avenida Integração, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao Norte, formando um ângulo interno de 101°42’ com a face 
oeste, confronta-se com a Avenida Integração na extensão de 12,10 metros; ao Leste, 
formando um ângulo interno de 78°08’ com a face norte, confronta-se com o lote nº 10 da 
quadra 76 deste fracionamento, na extensão de 30,00 metros, e ainda com a área 
remanescente “A1” de propriedade de Alberto Liberalesso, na extensão de 8,50 metros ; 
ao Sul, formando um ângulo interno de 92º40’, com a face leste, confronta-se com a área 
remanescente “A1” de propriedade de Alberto Liberalesso, na extensão de 12,00 metros; 
ao Oeste, formando um ângulo interno de 87°30’ com a face sul, confronta-se com o lote 
n° 01 da quadra 78 deste fracionamento, extensão de 37,00 metros; 
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III - uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 8.098, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem 
construções, identificada no mapa como área da Rua Dom Antônio Reis, com área 
superficial de 255,30 m² (duzentos e cinqüenta e cinco metros e trinta decímetros 
quadrados) entre a quadra nº 78 e a quadra nº 89, situada no Bairro São José do Pinhal, 
cidade de Pinhal Grande, inclinado em relação à Avenida Integração, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao Norte, formando um ângulo interno de 102°33’ com a face 
oeste, confronta-se com a Avenida Integração na extensão de 7,00 metros; ao Leste, 
formando um ângulo interno de 77°27’ com a face norte, confronta-se com o lote nº 5 da 
quadra 78 deste fracionamento, na extensão de 37,60 metros; ao Sul, formando um ângulo 
interno de 90º58’, com a face leste, confronta-se com a área remanescente “A1” de 
propriedade de Alberto Liberalesso, na extensão de 7,00 metros; ao Oeste, formando um 
ângulo interno de 89º12’ com a face sul, confronta-se com o próprio eixo da Rua Dom 
Antônio Reis na extensão de 36,20 metros; 
 
IV - uma fração de terras, parte de área total matriculada sob o nº 8.098, ficha 1, Livro 2 – 
Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, sem 
construções, identificada no mapa como área da Rua Dom Antônio Reis, com área 
superficial de 243,30 m2 (duzentos e quarenta e três metros e trinta decímetros 
quadrados) entre a quadra nº 77 e a quadra nº 88, situada no Bairro São José do Pinhal, 
cidade de Pinhal Grande, inclinado em relação à Avenida Integração, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao Norte, formando um ângulo interno de 87°40’ com a face 
oeste, confronta-se com a área remanescente “A2” de Alberto Liberalesso na extensão de 
7,00 metros; ao Leste, formando um ângulo interno de 92°20’ com a face norte, 
confronta-se com o lote nº 4 da quadra 77 deste fracionamento, na extensão de 34,15 
metros; ao Sul, formando um ângulo interno de 101º43’ com a face leste, confronta-se 
com a Avenida Integração, lado ímpar, na extensão de 7,00 metros; ao Oeste, formando 
um ângulo interno de 78º17’ com a face sul, confronta-se com o próprio eixo da Rua Dom 
Antônio Reis na extensão de 35,50 metros. 
 
Art. 2º. As áreas de terras desapropriadas pelo art. 1º destinam-se à regularização de 
trecho da Avenida Integração,trecho da Rua Miguel Liberalesso e trechos da Rua Dom 
Antônio Reis, compreendidos nas áreas descritas.  
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 28 de março de 
2006. 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 


