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LEI Nº 1.686, DE 03 DE JULHO DE 2013 

 

ALTERA A LEI 1.646, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de 

Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica 

do Município: Faço saber a todos que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º A Lei nº 1.646, de 19 de dezembro de 2012 (autoriza a subdivisão de lotes de 

terra localizados no loteamento “Tranquilo Benjamin Guzzi”, cria programa 

habitacional especial), passa a vigorar acrescida do art. 3º-A e § único, e art. 3º-B , 

ficando revogado o parágrafo único do art. 3º: 

 

Art. 3º............................................................................................................. 

 

Parágrafo único. “Revogado”. 

 

Art. 3º-A No caso de o adquirente vir a financiar a compra do terreno e ou a 

construção de casa residencial através de programa ou interveniência da 

FECOOHASC, Instituição Bancária ou Cooperativa de Crédito, em que a 

garantia se dê através do instituto da Alienação Fiduciária, o domínio será 

transferido de imediato ao adquirente, a fim de que o mesmo possa dá-lo em 

garantia fiduciária. 

 

Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, não se aplicam, naquilo que for 

incompatível com a presente lei, as normas previstas na Lei 1.260, de 07 de 
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agosto de 2007, com alteração dada pela lei 1.547, de 05 de outubro de 

2011.  

 

Art. 3º-B.  Nos casos do disposto no artigo 3º-A desta lei, para fins de 

garantir que o proprietário cumpra com as obrigações previstas na lei 1.260, 

de 07 de agosto de 2007, naquilo que for compatível com a presente lei, 

adimplido o contrato com o agente financeiro, será constituída, em favor do 

Município, alienação fiduciária sobre a propriedade superveniente que o 

devedor adquirir após o adimplemento da primeira obrigação, na forma 

prevista no § 3º do art. 1.361 do Código Civil. 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 03 de julho de 2013. 

 

 

EUZEBIO CALISTO VIECELI 

PREFEITO MUNICIPAL 


