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Prefeitura da Estância Hídromineral de Aguas da Prata

·'RAINHA DAS ÁGUAS"
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N21119 DE 18 DE SETEMBRO DE 1992.

"Autoriza a alienação de imóvel que e6p~
cifica, por doação à Companhia de Dese~
volvimento Habitacional e Urbano do Es-
tado de são Paul.o .•..CnHO" It

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Munic,!
paI da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de são Paulo
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da E,!

tância Hidromineral de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e pr~
mulgo a seguinteI ·

Artigo 12 - Fica o Munic!pio da Estânci
Hidromineral de Águas da Prata, autorizado a alienar à Companhia d
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - aoD~
H.U. por doação sem ônus ou despesas para essa, inclusive as decor~
rentes de escrituras, registros, certidões, taxas, impostos, uma /
gleba de terra com 31.712,88 m2, localizada no lugar denominado Fa-
zenda Pedreira, zona urbana do Munic!pio, formada pelas seguintes _,are as:

Área C - 29.712,88 m2
Área D - 2.000,00 m2
Parágrafo t1nico - Os memoriais descriti

vos relativos as áreas relacionadas no presente artigo ficam fazend1
parte integrante desta Lei.

Artigo 22 - A doação a que se refere
presente Lei, será feita para que a CDHU destine o imóvel doado às
finalidades previstas na Lei n2 905 de 18 de dezembro de 1975.

ParágrafO t1nico - A doação ser~ irrevo
gável e irretratável, salvo se for dada ao imóvel, destinação diver-
sa da prevista na mencionada Lei.

Artigo 32 ••• A Prefeitura Municipal se
obrigará na Escritura de Doação, a responder pela evicçÃo do imóvel,
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devendo desapropriá-lo e doá-Io novamente à donataria CDHU se, a qua
quer título, for reivindicado por terceiros ou anulada a primeira do
açãot tudo sem ônus para a CDHUo

Artigo 42 - A Prefeitura Municipal doa-
dora fornecer~ à CDHU, toda a documentação e esclarecimento que se
fizerem necessários e forem exigidos antes e após a Escritura de ~

Artigo 52 - Da Escritura de Doação de~-
rão constar obrigatóriamente, todas as cl~usulas e Condições estabe-
lecidas nesta Leio

Artigo 62 - Enquanto estiverem no domí-
nio da CO:MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E, URBANO :00 ESTAOO
DE SÃO PAULO - CDHU, os bens im6veis, m&veis e os serviços, integra,!!

que ela implantar neste Municipio, fi-Ites do Conjunto Habitacional
cem isentos de tributos.

Artigo 72- Esta Lei entra em vigcr na
"-data de sua publicação, revogadas as disposições em contrt:frio.

icipal da EstânCia Hidromi
neral de Águas da Prata, aos dezoito de setembro de mil
novecentos e noventa e dois.
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