
Prefeitura Municipal de Nova Independência 

= LEI N9 .386/91 = 

"Altera redaçio dos artigos 12 e 2º, da 

Lei nQ.JB0/91 , e d~ outras prcvid;ncias.u 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de Nova Independência, EA 
tado ~e são Paulo, usand~ das atribuiçÕes qus lhe I 
são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Mwnl 

cipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte / 
LEI : 

Artigo 12.:0 artigo lg da Lei nQ~JB0/91, passa a ter a seguin

te redação: 

"Artigo 1º.: Fica o Poder Executivo Municipal auto

r i zado a alienaçãc da imÓvel abaixo descrito, ~ fa
~Ilias reside~tes no MunicÍpio de Nova Indeoend;nci 

a, por DOAÇRO, em lotas da -té 217 m2 (duzen~os e f 
dezesse te metros quadrados), desde que ~reenchidas/ 
as seguintes condiçÕes: 

I-II a 111-mantidos na redação original . 

DESCRI~ÃO DO IM6V~L(~REA ~LOBAL): 

Mantido c imÓvel jescrito P- reda;ão original. 
Artigo 2Q.:O artiço 2º da Lei nQ.38~/91, passa a ter a seguin~ 

te redação: 
? 

"Artigo 2Q. : A doaçio dos lotes de at~ 217m- , desti 

na-se à construção de residências, pelas familias / 
b r . . d 1 . ( . d "'5 ( . ene ~c~a as, em a venar1a, com o m1n1mo e L \vln-
te e cinco) m2 e máximo de 60(sessenta) m2 , de área 

construida. 

~rtigc 3Q.:Esta Lei entra e~ vigor na data de sua ~ublicaçio,/ 
revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Nova !ndependência-SP. 25 de Junho de 1991. 

Publicada 
mediante a 

?refeito. 

~ 
LUIZ YAMAHIRA. ' 

Secret~rio-Garal . 

na data suçra, 

de costume. 
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Prefeitura Municipal de Nova Independência 
conti nuação da Lei nº.38?/9l ••••• 

Artigo 4Q.: O im~vel não poda rá ser comercializado, num prazo 
mfnimo de 05 anos . 

Artigo 5Q.: O não cumprimento das condiçÕes constantes desta/ 
Lei, por parte do beneficiário, acarretará a rever
sio de bem doado ao patrim3nio do Municipio. 

Artigo 6º.: O Municipio procederá a prévia avaliação de imÓ-/ 
vel a ser doado, através da procedimentos ·q-u-e o ca

so reGuer, ei!!aborará ~nstru~a~~o de duaçãQ_~ons~/ 
tando as res~onsabilidades dos beneficiários. 

Artigo 72.: A Prefeitura fornecerá Escritura de Doação, cons

tandc obrigatoria~ente todas as cláusulas e condi-/ 

çÕes estabelecidas nesta Lei. 

Artigo 8º.: As despesas necessárias para a execução da prese~ 
te Lei correrão por conta da dotação propria do or
çamento financeiro vigente e suplementadas se nace~ 

, . 
sar.1 o. 

Artigo 99.: Esta Lei entra em vigor na dat~ de sua publicação 

revogadas a s disposiç~es am contr~rio. 

Nova !ndependência-SP. 25 de Junho de 1991. 

Publicada na Secretaria Geral. da o~. ~a data supra. 
mediante a pÚblico, de costume~ 

, ~ 1 Secretario-uera • 
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