
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1308/2012, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A   
EFETUAR A VENDA DE BENS MÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO  E DÁ   
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

 
     O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber, que a 
Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
 
      Art. 1º) Fica o Poder Executivo,  tomando as providências legais, auto-
rizado a efetuar a venda, mediante leilão,  dos seguintes bens móveis de propriedade do Muni-
cípio de Faxinalzinho – RS: 

a) Um distribuidor de calcário e adubo, ca-
pacidade 5.000 Kg, ano 2000, tombado no patrimônio municipal sob nº 21/00002.,  avalia-
do em R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)”. 

b) Um arado hidráulico 04 discos, 30 pole-
gadas, ano 2000, tombado no patrimônio municipal sob nº21/00003., avaliado em R$ 
500,00 (Quinhentos reais); 

c) Um distribuidor liquido capacidade 3.000 
litros, ano 2000, tombado no patrimônio municipal sob nº 21/00005, avaliado em R$ 800,00 
(Oitocentos reais); 

d) Uma colheitadeira de forragem ensila-
deira, marca JF., com plataforma de capim, ano 2007, tombada no patrimônio municipal 
sob nº21/00017, avaliado em R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); 

e) Uma colhedeira de forragem nogueira 
com plataforma de capim, ano 2007, tombada no patrimônio municipal sob nº 21/00022, 
avaliada em R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); 

f) 06 (seis) tubos usados de concreto, com 
malha de ferro, medindo 1,00 metro de comprimento x 2,00 metros de altura, pelo valor 
unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), cada tubo, cuja alienação deverá ser individualiza-
da, isto é, por cada tubo;    



g) 01 (um) compreenssor marca Barionkar, 
com 90 cm motor Agrale acoplado ao mesmo, tombada no patrimônio municipal sob nº 
22/00020, ano 1992,  mais uma carcaça de Geep para acoplar comprenssor, nº tombamento 
nº 22/00021,  ano 1994, avaliados em 800,00 (oitocentos reais).  

h) 01 pulverizador Jacto Condor M 12 600 
litros, ano 2008, tombada no patrimônio municipal sob nº 21/00028, avaliada em 4.000,00 
(quatro mil reais).      

                                   Art 2º) As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria.  
 
                                   Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às 
disposições em contrário.  
 
 

                                   GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO AOS VINTE 

E SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.  

 
 

_________________________ 
          IRINEU BERTANI 

PREFEITO 
 

 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 


