
LEI Nº 1.479, DE 6 DE AGOSTO DE 2008. 
 
 
 
 
 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL 

A DESAPROPRIAR 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 para fins de utilidade 
pública, as áreas de terras a seguir relacionadas: 
I - parte da área total matriculada sob o nº 12.433, Oficio de Registro de Imóveis de Júlio 
de Castilhos/RS, de propriedade do Sr SÉRGIO FACCO: “Uma fração de terras, “ÁREA 
A1” , sem benfeitorias, de forma triangular, com área superficial de 5.107,25 m2 (cinco 
mil e cento e sete metros e vinte e cinco decímetros quadrados), situada no lugar 
denominado Dois Irmãos, Município de Pinhal Grande, com as seguintes dimensões e 
confrontações atuais: ao Norte, partindo do ponto 1 onde forma um ângulo interno de 
62º39’39” com a face leste, confronta com o Arroio Ferreira, trecho 1-2, na extensão de 
48,97 metros até chegar ao ponto 2; formando aí um ângulo interno de 169º16’22”, 
confronta com o Arroio Ferreira, trecho 2-3, na extensão de 16,82 metros até chegar ao 
ponto 3; formando aí um ângulo interno de 204º18’08”, confronta com o Arroio Ferreira, 
trecho 3-4, na extensão de 6,12 metros até chegar ao ponto 4; formando aí um ângulo 
interno de 178º43’54”, confronta com o Arroio Ferreira, trecho 4-5, na extensão de 17,62  
metros até chegar ao ponto 5; formando aí um ângulo interno de 163º51’15”, confronta 
com o Arroio Ferreira, trecho 5-6, na extensão de 3,92 metros até chegar ao ponto 6; ao 
Oeste, partindo do ponto 6 onde forma um ângulo interno de 102º50’ com a face norte, 
confronta com a Área A2 desta desapropriação, trecho 6-7, na extensão de 119,27 metros 
até chegar ao ponto 7; ao Leste, partindo do ponto 7 onde forma um ângulo interno de 
19º31’ com a face oeste, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 
7-8, na extensão de 11,04 metros até chegar ao ponto 8; formando aí um ângulo interno de 
191º20’39”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 8-9, na 
extensão de 15,44 metros até chegar ao ponto 9; formando aí um ângulo interno de 
185º49’22”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 9-10, na 
extensão de 19,59 metros até chegar ao ponto 10; formando aí um ângulo interno de 
179º15’08”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 10-11, na 
extensão de 37,50  metros até chegar ao ponto 11; formando aí um ângulo interno de 
181º53’43”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 11-12, na 
extensão de 14,73 metros até chegar ao ponto 12; formando aí um ângulo interno de 



181º22’48”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 12-13, na 
extensão de 37,50  metros até chegar ao ponto 13; formando aí um ângulo interno de 
182º28’21”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 13-14, na 
extensão de 15,60  metros até chegar ao ponto 14; formando aí um ângulo interno de 
156º39’13”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho 14-1, na 
extensão de 10,45  metros até chegar ao ponto 1; onde iniciou esta descrição, e assim 
fechando o perímetro.” 
II - parte da área total matriculada sob o nº 12.433, Oficio de Registro de Imóveis de Júlio 
de Castilhos/RS, de propriedade do Sr SÉRGIO FACCO: “Uma fração de terras, “ÁREA 
A2” , sem benfeitorias, de forma trapezoidal, destinada à abertura da nova estrada que 
ligará Pinhal Grande e Rincão do Appel, com área superficial de 2.133,38 m2 (dois mil e 
cento e trinta e três metros e trinta e oito decímetros quadrados), situada no lugar 
denominado Dois Irmãos, Município de Pinhal Grande, com as seguintes dimensões e 
confrontações atuais: ao Norte, partindo do ponto 1’ onde forma um ângulo interno de 
77º10’ com a face leste, confronta com o Arroio Ferreira, trecho 1’-2’, na extensão de 8,40 
metros até chegar ao ponto 2’; formando aí um ângulo interno de 170º18’43”, confronta 
com o Arroio Ferreira, trecho 2’-3’, na extensão de 7,37 metros até chegar ao ponto 3’; ao 
Oeste, partindo do ponto 3’ onde forma um ângulo interno de 112º31’40” com a face 
norte, confronta com a área remanescente de Sérgio Facco, trecho 3’-4’, na extensão de 
179,06 metros até chegar ao ponto 4’; ao Sul, partindo do ponto 4’ onde forma um ângulo 
interno de 7º56’ com a face oeste, confronta com a estrada que liga Pinhal Grande a 
Rincão do Appel, trecho 4’-5’, na extensão de 36,26 metros até chegar ao ponto 5’; 
formando aí um ângulo interno de 191º20’18”, confronta com a estrada que liga Pinhal 
Grande a Rincão do Appel, trecho 5’-6’, na extensão de 10,30 metros, até chegar ao ponto 
6’; formando aí um ângulo interno de 179º20’38”, confronta com a estrada que liga Pinhal 
Grande a Rincão do Appel, trecho 6’-7’, na extensão de 19,96 metros, até chegar ao ponto 
7’;  ao Leste, partindo do ponto 7’ onde forma um ângulo interno de 160º29’ com a face 
sul, confronta com a Área A1 desta desapropriação, trecho 7’-1’, na extensão de 119,27 
metros até chegar ao ponto 1’ onde iniciou esta descrição, e assim fechando o perímetro.” 
III - parte da área total matriculada sob o nº 244, Oficio de Registro de Imóveis de Júlio de 
Castilhos/RS, de propriedade do Sr ANTONIO ROSA ALCÂNTARA: “Uma fração de 
terras, “ÁREA B1” , sem benfeitorias, de forma triangular, com área superficial de 
1.527,54 m2 (hum mil e quinhentos e vinte e sete metros e cinqüenta e quatro 
decímetros quadrados), situada no lugar denominado Dois Irmãos, Município de Pinhal 
Grande, com as seguintes dimensões e confrontações atuais: ao Norte, partindo do ponto 
A onde forma um ângulo interno de 27º57’42” com a face sul, confronta com a estrada 
Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho A-B, na extensão de 10,22 metros até chegar ao 
ponto B; formando aí um ângulo interno de 167º58’41”, confronta com a estrada Pinhal 
Grande-Rincão do Appel, trecho B-C, na extensão de 48,09 metros até chegar ao ponto C; 
formando aí um ângulo interno de 188º23’21”, confronta com a estrada Pinhal Grande-
Rincão do Appel, trecho C-D, na extensão de 15,43 metros até chegar ao ponto D; 
formando aí um ângulo interno de 190º21’33”, confronta com a estrada Pinhal Grande-
Rincão do Appel, trecho D-E, na extensão de 14,03 metros até chegar ao ponto E; 
formando aí um ângulo interno de 189º43’33”, confronta com a estrada Pinhal Grande-
Rincão do Appel, trecho E-F, na extensão de 7,75 metros até chegar ao ponto F; ao Oeste, 



partindo do ponto F onde forma um ângulo interno de 47º com a face norte, confronta com 
a Área B2 desta desapropriação, trecho F-G, na extensão de 42,71 metros até chegar ao 
ponto G; ao Sul, partindo do ponto G onde forma um ângulo interno de 86º33’ com a face 
oeste, confronta com o Arroio Ferreira, trecho G-H, na extensão de 20,42 metros até 
chegar ao ponto H; formando aí um ângulo interno de 172º25’23”, confronta com o Arroio 
Ferreira, trecho H-I, na extensão de 24,21 metros até chegar ao ponto I; formando aí um 
ângulo interno de 189º15’54”, confronta com o Arroio Ferreira , trecho I-A, na extensão 
de 43,35  metros até chegar ao ponto A onde iniciou-se esta descrição, e fechando aí o 
perímetro.” 
IV - parte da área total matriculada sob o nº 244, Oficio de Registro de Imóveis de Júlio de 
Castilhos/RS, de propriedade do Sr ANTONIO ROSA ALCÂNTARA: “Uma fração de 
terras, “ÁREA B2” , sem benfeitorias, destinada à abertura da nova estrada que ligará 
Pinhal Grande e Rincão do Appel de forma trapezoidal, com área superficial de 877,51 
m2 (oitocentos e setenta e sete metros e cinqüenta e um decímetros quadrados), 
situada no lugar denominado Dois Irmãos, Município de Pinhal Grande, com as seguintes 
dimensões e confrontações atuais: ao Norte, partindo do ponto “a” onde forma um ângulo 
interno de 133º com a face leste, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, 
trecho a-b, na extensão de 4,23 metros até chegar ao ponto “b”; formando aí um ângulo 
interno de 195º20’37”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho b-
c, na extensão de 10,12 metros até chegar ao ponto “c”; formando aí um ângulo interno de 
198º15’51”, confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho c-d, na 
extensão de 29,85 metros até chegar ao ponto “d”; ao Oeste, partindo do ponto “d” onde 
forma um ângulo interno de 12º19’ com a face norte, confronta com a área remanescente 
de Antônio Rosa Alcântara, trecho d-e, na extensão de 86,70 metros até chegar ao ponto 
“e”; ao Sul, partindo do ponto “e” onde forma um ângulo interno de 67º25’ com a face 
oeste, confronta com o arroio Ferreira, trecho e-f, na extensão de 2,95 metros até chegar ao 
ponto “f”; formando aí um ângulo interno de 190º44’, confronta com o Arroio Ferreira, 
trecho f-g, na extensão de 12,55 metros até chegar ao ponto “g”; ao Leste, partindo do 
ponto “g” onde forma um ângulo interno de 101º51’ com a face sul, confronta com a Área 
B1 desta desapropriação, trecho g-a, na extensão de 42,71 metros até chegar ao ponto “a”; 
onde iniciou-se esta descrição, e fechando aí o perímetro.” 
 
§ 1º. As áreas constantes dos incisos I e III deste artigo são remanescentes da construção 
da estrada de acesso à ponte sobre o Arroio Ferreira na localidade de Dois Irmãos. 
 
§ 2º. As áreas constantes dos incisos II e IV deste artigo destinam-se à construção da 
estrada de acesso à ponte sobre o Arroio Ferreira na localidade de Dois Irmãos. 
 
Art. 2º. As áreas serão indenizadas com os seguintes valores: 
I – a área descrita no inciso I do art. 1º - R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
II - a área descrita no inciso II do art. 1º - R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
III - a área descrita no inciso III do art. 1º - R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); e 
IV - a área descrita no inciso IV do art. 1º - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). 
 



Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 6 de agosto de 2008. 

 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 

 


