
Municipal de Nova Independência 

; L E I Nº.379/91 = 

"Concede reajuste salarial aos servidores 

pÚblicos municipais e dá outras providên

cias ." 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de Nova Independência,/ 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que I 
lha são conferidas por lei, FAZ SABER que a C~rna

ra Municipal aprova e ale sanciona e promulga a / 

seguinte LEI: 

r---. Artigo 1º .. : Os salários dos servidores pÚblicos mun1c1pais fi 

cam reajustados em lO%(dez por cento), no mês de 

MARÇO. 91. 

Artigo 2º.: As despesas necessárias para a execução da prese~ 

te lei correrão por conta da dotação prÓpria e do 

orçamento financeiro ~igente e suplementada se ne 
, . 

cessar lo. 

Artigo 3º.: Esta lei enteará em vigor na data de sua publica

ção, retroagindo seus efeitos em 1º de Março de / 

1991, revogadas as disposiçÕes em con trário. 

Nova lndapendência-SP. 26 de Março de 1991. 

Prefeito. 

Publicada na Secretaria Geral da PM, na data supra, 

mediante afix o, de costume. 

Secret~rio- Geral~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Independência 

Artigo 4º .:0 imÓvel nã o poderá ser comercializado, num prazo 

mÍnimo de 05(cinco) anos . 

Artigo 5º.:0 não cumprimento das condiçÕes constantes desta/ 

Lei , por parte do beneficiário , acarretará a re-/ 

versão do bem doado ao patrimÔnio do Municipio . 

Artigo 6º .: 0 MunicÍpio procederá a a prévia avaliação do imÓ 
vel a ser doado , através de procedimentos que o I 
caso requer , e elaborará instrumento de doação I 
constando as responsabilidades dos beneficiários. 

Artigo 7º. : A Prefeitura Municipal fornecerá Escritura de DoA 

ção , constando obrigatoriamente , todas as Cláusu

las e CondiçÕes estabelecidas nesta Lei. 

Artigo Bº .: As despesas necessárias para a execução da presen 

te Lei correrão por conta da dotação propria do I 
orçamento financeiro vigente e sup l ementadas se I . . 
necessar1.o . 

Artigo 99. : Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica

ção revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Nova lndepend~ncia - SP . 26 de Março de 1991. 

Pr efeito. 

Publicada na Secretaria Geral da PM, nadata supra , 

mediante , de cos tume. 

Secretário- Geral. 

Rua Santa Maria, 500 - Fones: (018Z) 44-1123 e 44-110Z 
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