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• Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS "

ESTAllO DE $.Ao PAULO

LEI Nº1039 DE 20 DE AGOSTO DE 1990.-

~EGIST o DE TíTULOS E: DOCUMENTOS
Rua Anloni Moch:J, r6. SÓ" J~ao do d ..•a Vi.+o_ ~i'.

~.r •..tuqo: -do ~. i._~cr~:'iiiii_J.O sob o n.o
'f_V' ~(),-l

"Autoriza o Poder :Executivo a firmar Con-
vênio e/ou Contrato com a COMPANHIADE -

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃC PAULO - CDHU."

JAIR VALENTE FERN.~~DES. Prefeito ~unicipa1
da Estância Hidromineral de iguas da Prata, Estado de São Paulo, nota uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Est~
aia Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte

L E I:

•

Artigo 12 - Para a implantação de progra-
ma de construção de casas populares destinadas à população de baixa
renda deste Município, com a CO~~ANHIA DE DESENVOLVI1reNTO HABITACIO
NAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, fica o Poder Executivo
autorizado a estabelecer Gonvênio e/ou Contrato com a referida En-
tidade, do qual constarão, entre outras, as seguintes cláusulas, _
fixando-se como responsabilidade do ~unicípio:

I - Executar às suas expensas as obras de terraplenagem, i~
clusive locação de ruas, quadras, lotes e infra-estrutu
ra;

11 - Desenvolver junto as concessionárias de Serviço Públic~
de Água e Esgoto e Energia Elétrica e outras entidades
assemelhadas a que o ~Xmicípio pertencer, o trabalho ne
cessário à implantação dos serviços báSicos e apreseE
tar os Termos de Compromissos de que serão executados
os projetos e as redes respectivas, para abastecimento
de águas e lançamento de esgotos das unidades habitaci£
nais e energia elétrica, anteriormente ou concomitante-
mente à construção das unidades;
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111 - Adotar as providências para que todas as despesas _
decorrentes de: certidões, emolumentos, taxas, apr~
vação de plantas do loteamento e das construções,
solicitação de "HABITE-SEII, com referência à area
de terreno e do respectivo núcleo residencial, e t2
dos os impostos e taxas incidentes sobre terrenos
e/ou construções, qu~~do ainda de propriedade da
CDHU, seja de exclusiva responsabilidade e ônus da
Prefeitura e/ou isenta de pagamentos.

Artigo 2Q - O programa habitacional será
implantado em gleba de propriedade da CDHU.

Artigo 3º - Fica revogada a lei nQl.028
de 11 de junho de 1990, e as disposições em contrário.

Artigo 42 - Esta lei entrará em vigor a
partir de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromi-
neral de Águas da Prata, aos vinte dias do mês de agosto de mil no-
vecentos e noventa.
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- Solo, <lOTaxe. Recolhl<;to. por Vtubo. _
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