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"RAINHA DAS ÁGUAS"

GISTRO DE IMÓVEIS E ANEX.01 d' so P I
tslado e o cu o
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tocolado e Miorofilmado sob n.o
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LEI N2794 DE 13 DE DEZE:.:JlRODE 1984.-

"Dispõe sobre a doação de imÓvel e dá ou-
tras providências."

EDJAUlA DE LIMA V.uA, Prefeito Municipal d
Estância de 19uas da Prata, Estado de São Paulo, usando das atri
buições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara 1:unicipal da Estân
cia de ~as da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

~ E 1:
Artigo 1" - Fica o Poder Executivo autori

zado a doar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Est~
do de são Paulo - CDH, área de terreno do Patrimônio Municipal
com 24.200.067m2 (vinte e quatro mil, duzentos metros quadrados
e sessenta e sete centímetros quadrados), localizada próximo ao
Núcleo Habitacional Nossa Senhora de Lourd£s, com as seguintes
medidas e descrições: O contorno da gleba tem início no marco
(O), com azimute de 134011'30" na distância de 183,688m. ao mar
co 1, segue com azimute 219Q28'50" na distância de 142,995m. ao
marco 2; do marco 2 segue azimute )10238'50" na distância de
144,OOm. ao maroo 3; do marco 3 segue azimute 2St20'12" na dis-
tância de 160m. no marco zero (O), de onde partiu, encerrando a
referida área.

Farágrafo único:- A área descrita neste ar
tigo destina-se única e exclusivamente à localização de casas po
pulares, com a divisão de terrenos em lotes para venda aos adqui
rentes de casas populares.

Artigo 22 - lt'ican: isentos de in:::postos, ta-

xas e emolumentcs ~unicipais a aprovação de projetos de constru-
ção ds.s unidades i:nobli~rias, bem como a expedição de alvarás e
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e habite-se. ou transferência das ~~idades construidas aos seus
adquirentes.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura ~~nicipal da Estância de Águas da
Frata, aos treze dias do mês de deze ro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro •

Prefeito Uunicipal
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