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LEI NQI028 D3 11 DE ~L1rrlCDE 1990.-

"Autoriza c Foder Executivo a firmar Convê-
íTULOS E OOCUMl~:::~TOS

'REGISTRO E T ~ J _ c!Q ól.o>ovi5tO' ~'~.h d ('~. Soo 000
RuoAntonio Me , f' 1m da sob o fi.O

P tocP' ad( ti ,•.i'f!J 1 ..•
r0 .t 1 'I, B "l.

nio el ou Contrato co~ a Companhia de Dese~
volvimento Habitacional e Urbano do Bstado
de são Paulo - CDHU."

JAIH VALZNTE l"ERNANDES t Prefeito :,:wli cipal
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da Zstância Hidromineral de £suas da ~rata, Estado de são Paulo,
no uso de suas atribuições leeais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a C~ara Kunicipal da Estân-
cia Hidromineral de Áz;uas da Prata decretou e eu sanciono e promul
go a seguinte

L E I:

Artigo l~ - Fara a implantação de programa _
de construção de casas populares destinadas à população de baixa _
renda deste ~unic1pio, mediante recursos advindos da Companhia de.
Desenvolvimento Habitacional e 'Urbano do 2Etado de São Paulo -JDHU,

para aquisição de material de construção, mão-de-obra e serviços,

fica o Poder Executivo Butori=ado a estabelecer Convênio el ou Co~
trato com a referida Entidade, do qual constarão, entre outras as
seguintes cláusulas, fix:::ndo-se COx.o responsabilidade do !.:unicípio:

I - Executar às suas eÀ~ensas obras de terraplenagecr, in-
clusive locação de ruas, quadras, lotes e infra-estrutura;

11 - Executar direta ou indiretaffiente as obras, cabendo em
qualquer caso, o aco~panr~entoe fiscaliza~ão dos serviços, co~
juntamente com a CDI1r;

111 - Elaborar o projete de forma e organização e particip~
ção da população beneficiada, conjuntarr~ente COlt. a aDIro;

IV - Desenvolver junto as concessionárias do Serviço rúbli
co de Áeuas, eSGoto e enercia elétrica e outras entidades asse~elha
das a que o M~~icípiO pertencer, o trab8L~o necessário à implanta-
ção dos serviços básicos e apresentar o atestado
cutadcs os ~rojetos e as redes respectivas, para

de que serão eX6-
abastecimento de
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de água e lança.rr;entode esgotos das unidades habitacionais, bem 0,2
no cobrar acilização nos serviços, anteriormente ou concomitante
mente à construção das unid.8dss.

V - Adotar a8 providências para que todas as despesas deco~
rentes de: certidões, emolumentos, traslados, taxas, aprovaçao de
plantas do loteamento e das construções, solicitação de "Habite-se"

l' ft • .., d d ., dcom relerenc~a a area e terreno e o respect~vo nuelao resi encial
e todos os impostos e taxas incidentes sobre terrenos el ou cons _
truções, quando ainda de propriedade da CDHD seja de exclusiva ras
ponsabilidade eônus da ?refeitra e/ou isenta de pagamento.

Artigo 2£ - O pro&rama habitacional será im
plantado em gleba de propriedade el ou de posse do Kunic{pio, a
ser doada à CDHU, em terrenos de beneficiários, com a responsabili
dªde do lliunicípio,ai ou de propriedade da CDh~.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vieor na data
de sua publicação, revo£adas as disposições e~ contrário.

Frefeitura da Estância Hidxomineral de ituas
da Frata, aos onze dias do mês de junho de mil novecentos e noven-
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