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Prefeitura da Estância Hidromíneral de Aguas da Prata
··RAINHA DAS AGUAS"

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI NQll17 DE 03 DE SETEMBRO JE 1992.

"Autoriza a alienação de imóvel que esp!
cifica, por doação à Companhia de Dese~
vo1vimento Habitacional e Urbano do Es-
tado de são Paulo - CDHU~

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Ml1nici-
pa1 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 Es-
tância Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e pro-
mul.go a seguinte
I · L E I:- --

Artigo 12 - Fica o Município da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, autorizado a alienar à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -CDHU,

or doação sem ônus OU despesas para essa, incl~sive as decorrentes
e escrituras, registros, certidões, taxas, impostos, uma gleba de /

terra com 17.126,47 m2, localizada no lugar denominado Fazenda Pedre
a, zona urbana do Município, formada pelas seguintes áreas:

Área A - 13.032,06
Area B - 4.094,41
Parágrafo dnico: Os memoriais descritivo

lativos as áreas relacionadas no presente artigo ficam fazendo par
e integrante desta Lei.

Artigo 22 - A doação a que se refere a
resente Lei, será feita para que a CDHU destine o imóvel doado às /
inalidades previstas na Lei nº 905 de 18 de dezembro de 1975.

Parágr~o -unico: A. doação será irrevogi
el e irretrat~vel, salvo se for dada ao imóvel, dearoinação diversa
a prevista na mencionada Lei.

Artigo 39 - A Frefei tura Municipal se 0-

rigará, na escritura de doação, a responder pela evicção do imóvel
evendo desapropriá~lo e do~-lo novamente à donat~ria CDHO se a qual
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quer t·!tulo,for reinvindicado por terceiros ou anulada a primeira _
doação tudo sem ônus para a CDHU.

Artigo 42 - A Prefe itura Municipal doa-
dora fornecerá a CDHO, toda a documentação e esclarecimento que se
fizerem necessários e forem eKigidos antes e ap6s a Escritura de d~

"'"açaoo

Artigo 5º - Da Escritura de Doação deve-
rão constar, obrigatpriamente, todas Cláusulas e Condições estabele-
cidas nesta Leio

Artigo 62 - Enquanto estiverem no domini
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU, os bens imóveis, móveis e os serviços, integrantes
do Conjunto Habitacional que ela implantar neste Munic!pio, ficam i-

Tributooorentos de

ta de sua publicação,
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na da

revogadas as disposi ões em contrárioo

Prefeitura Muni ipal da Estância Hidromi-
neral de Águas da Prata, aos três dias do
vecantos e

de setembro de mil no-

,>

SONIA DET O COUTO REIS
Resp/ exp/ Secretaria

c.IMo do Registro Civil e Anexos - Aguas
Receaheço e(.) flrma(')'7'J~F~~~~~~","~

Reg' •• TeOflor. '.a.1I1 • Escrlvi Interina
l(obi.lôtt Caor 7'r:od," P.cilJlJi - [screvent. Autorizado
Valer R~ ,... ""- Cr$

SBL~ RBCOLHIDQ8P/ V!!iõ:R~A~----I


