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LEI N0790 DE 07 DE DEZE1£BRO DE 1984.-

"Regulamenta o fornecimento de projetos de
moradia econômica e pequenas reformas."

EDJALMA DE LIV~ VALA, Prefeito Municipal
da Estância de 19uas da Prata, Estado de São Paulo, usando das
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
tância de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L ]!i 1:
Artigo lO - A Prefeitura da Estância de

~euas da Prata, ouvido o Departamento de Obras fornecer~ proje-
tos para construção de moradia econômica e pequenas reformas.

Artigo 22 - Será considerada moradia ec~

nômica, aquela aujo projeto não ultrapassar 70,OOm2 de constru-
ção.

Artigo 30 - Pequena reforma não poderlÍe ter área superior a 70, OOm2 já inclusa as metragens de amp1i.! --çao.
Artigo 4º - Os projetos para construção

de Moradia econômioa e pequenas reformas, serão expedidos a re-
querimento do interessado em processo regular.

Artigo 52 - Para obtenção dos benefícios
referidos no artigo 12 da presente lei, o requerente deverá ins
truir o pedido com os seguintes documentos:

I - Pro~~qa que reside no k~ioípioa mais de 2 anos.
11 - Título de propriedade do terreno ou prédiO.
III - Declaração de que não possui nenhum outro imóvel no

Uunicípio, senão o mencionado no inciso 11.
IV - Deolaração de que a mão de obra não será assalariad
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v - Declaração de que aceita projeto constante da coleção
existente na Prefeitura.

Artigo 62 - Sendo deferido o requerimento
pelo Sr.Prefeito. fica o interessado condicionado ao seguinte:

I - Executar com rigor o projeto que lhe foi concedido.
II - ACAtar as determinações do Responsável Técnico do proj~

to.

III - 1mnter em local visível a placa de identificação da obr
fornecida pela Prefeitura •

IV - O fiel cumprimento à Lei n241 de 03/03/1950 - Código de
Obras.

Artigo 7~-A transferência do prédio, ou
construção emqualquer fase, só será efetivada após umacarê!!, _

cia de 3 (trêe) anos, ealvo caso de força maior devidamente com
provada ao Senhor Prefeito.

Artigo a. - ~ infração aos artigos 52, 62
e 72, levará a Prefeitura a lançar todos os tributos a que esta
ria sujeito um projeto normal, e o Responsável Técnico mediante
comunicação se desvinculará da obra.4t Artigo 92 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipa da Estância de Lguas

da Prata, aos sete dias do mês de dezembr de mil novecentos e
oitenta e quatro.

EDJ
Prefeito ~~cipal

Sc1l~~rGe<-»
VALE.l'lTnl~NAD~ GOMES

Secretária
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