
Prefeitura Municipal de Nova Independência 

- '•r N° 3Q7 1 91 -- -~• -• :.,.J I -

"Autoriz~ o Poder Executivo runicipal a 

alienaçQo de imÓvel que especifica, par 

DOÃÇÃO à familia residente no municipio 

de Nova Independência, para construção/ 

tie resid~ncias e d~ outras provid;ncias$" 

ANTONIO FERRARI, Prgfeito de Nova Independêr.cia, E~ 

tado de são Paulo , US«ndo das atribuiçÕes que lhe I 
são conferiéas por Lei , FAZ SABER que a Câmara Mun1 
cipal aprova e ele sanciora a promulga a seguinte / 

LEI : 
Artigo lQ.: Fica o Poder Executiva Municipal autorizada a a11 

enar imÓvel abaixe descrito, a famflias residentes/ 

no municÍpio de Nova Independência, ~ar CCAÇÃC, em 
t 2 , 2 lotas de, no mlr.imo, 125 mt , s, no maxirno, 200 mt , 

desde que pree~chidas ~s seguintes ccndi~Ões: 
, , , 

l-Renda F~miliar de ate 03 Salarios Minimos~ 

11-Nâc possuir bem imÓvel ou direito de posse. 
!II~Morar r.o municÍpio, no minimo, há 3 meses. 

Descrição do ImÓvel: 

"Um terreno urtano, constituido dcs lotes L, K, J e 

D e parte das lotes I e Ct com área de 3.200,00 mt 2, 

sem fienfeitoriast relativa a parte da Q1.1adra 47, CE, 

me;• no marcc 2, cravado junto •o cruzame~to da Rua 

Ti~adentas e Av. D. Pedro I; dai segue rumo 36Q32'/ 

NE, na distância de 80 1 00 metros, indo p~la Ru~ Ti~ 

radsntes até confrontar com ~ marco 03, junto a Rua 

Olavo Bilac; daÍ segue rumo 53º28'5E, na distância/ 
de 40 metros, da{ ~ direita segue rumo 36932!SW na 

distância de 80,00 ~ etros, indo até o alin~amento í 
da Rua D. Pedro I; da! segue a direita, r umo 53º28 ' 

NW , na distância de 40 metros, acabando por confrcn 
tar com o marco 2.» 

Artigo 2~.: A doaçã~ dos lotes destina-se à construção de re~ 

sidências, pelas familias ben eficiadas, e~ alven~rl 
~ . . 25 t 2 , . d 60 '- 2 d , a, pem o m~n~mo ae m e max~mo e m~ , e a-

l'€Hl construida. 

Artigo 3 Q.: O prazo para inicio da construção é de 03 meses,í 

devendo sua conclusão ser feita no prazo de 12 me-/ 
s es, a c~ntar do ato de doação. 
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Prefeitura Municipal de Nova Independência 

~ LEI NQ.388/91 ; 

"Concede reaju5te de Sa.:.ários aos Sarv.l 
, , I 

dores Pwblicos Municipais e da outras 1 

providências.n 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de Nova Independ;ncia,/ 

Estado de São oaulo , usando d•s atribuiçÕes que / 

lhe sã~ conferidas ~or Lei , FAZ SABER que a Câma
ra Municípal de Nova Independência, DECRETA e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1º.: Os salários dos servidores pÚblicos municipais f1 
cam reajustados em lO%(dez por cento},nc mis de/ 
Junhc.91. 

Artigo 2º.: As despesas necess~rias para a execução da prsse.D. 
..., - , .. te Lei correrao ~or conta da dotaçao prapr~a e de 

orçamento financeiro vigente e suplementadas se / 
, . 

necessar~o. 

Artig~ JQ.: Esta Lei e~tra em vigor ra data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos em 1º de Junho de 1991,/ 
revogadas as disposiçÕes e~ contrário . 

Nova Independência-SP . 25 de Junho de 1991. 

Prefeito. 

Publicada na Secretaria Geral, da PM, na data su

pra , mediant e a a- r1 ação no lugar pÚblico, de / 
costuem . 

Secretário-Geral . 
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