
LEI Nº 966, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003. 
 
 
 

 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
ALIENAR BENS INSERVÍVEIS AO SERVIÇO 
PÚBLICO. 

 
 
 
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 os bens abaixo descritos, 
considerados inservíveis ao serviço público: 
I –  um veículo VW/Fusca, ano 1994, modelo 1995, chassi nº 9BWZZZ11ZRP015382, 
placas IEJ 6931, código RENAVAM 57416978-4; 
II – um veículo Kia/Besta, ano 1998, modelo 1999, chassi nº KNFTRB112W6541568, 
placas IIR 8387, código RENAVAM 218401; 
III – uma copiadora eletrostática, marca SHARP, modelo 2040, número 76400366; 
IV – um rack para copiadora, marca SHARP, modelo RA 200; 
V – uma central telefônica, modelo PABX BATIK CPA híbrido/DDR 24112; 
VI – cinco rodas para carros leves, quatro furos, aro 13”, modelo convencional, 
Volkswagen;  
VII – um cabeçote compressor de ar, marca Wetzel, 5 CV 750 RPM, modelo WTV 20Ap; 
VIII – treze bombas submersas, marca Kenya; 
IX – quatro bombas submersas, marca Anauger; 
X – uma bomba submersa, marca Hidraman; 
XI – três bombas submersas, marca Maxi; 
XII – uma bomba submersa, marca Dankor; 
XIII – uma bomba submersa, ALG 61-12-5HP; 
XIV – um drive de CD Rom 32X; 
XV – uma central telefônica PABX, 5 linhas, 20 ramais, BATX 520; 
XVI – uma máquina de calcular, marca Olivetti, modelo Logos 644, série nº 9473363, com 
14 digitos; 
XVII – uma máquina de calcular, marca Sharp, modelo ELSI MATE EL 2128H, solar, 
manual, série nº 3C010; 
XVIII – uma máquina de calcular, marca Taipan, modelo TP310-8M; 
XIX – um rádio gravador cassete, modelo recorder CR 880; 
XX - um micro-gravador Olympus S700; 
XXI – sete aparelhos telefônicos, marca Ibratel, com teclado; 
XXII – um aparelho telefônico, marca Telemax; 
XXIII – um aparelho telefônico, marca Fonecon; 
XXIV – um aparelho telefônico, marca Telebrás; 
XXV – quatro aparelhos telefônicos, marca Intelbrás, AS Premium; 
XXVI – uma furadeira elétrica, marca Arno, FI Impacto; 
XXVII – uma furadeira, marca Bosch; 
XXVIII – quatro grampeadores de diversas marcas; 



XXIX – oito perfuradores de papel de diversas marcas; 
XXX – duas giricas com rodas de borracha; 
XXXI – dois carrinhos de mão; 
XXXII – uma balança para banheiro, portátil; 
XXXIII – um Vibrotermo terapeut, almofada térmica; 
XXXIV – quatro mimeógrafos, Copiatic Menno; 
XXXV – um duplicador mimeógrafo, marca Facit; 
XXXVI – seis fogões a gás, com quatro bocas, diversas marcas; 
XXXVII – dois fogões a gás, com duas bocas; 
XXXVIII – um fogão a gás, industrial, com duas bocas; 
XXXIX – um fogão a lenha, marca Venax, nº 2; 
XL – dois fogareiros com duas bocas; 
XLI – um aparelho telefônico, marca Telemax, cor bege, com teclado, série nº 60624; 
XLII – um fogão a gás, com seis bocas, marca Geral; 
XLIII – um mimeógrafo, Copiatic; e 
XLIV – diversas placas e componentes de computadores. 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 26 de fevereiro de 
2003. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 

 


