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'Prefeitura da 6dtância de Aguad da 'Prat~
"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo

LEI N2 818 DE 12 DE AGOSTO DE 1985.-

IIAutoriza O Poder Executivo a firmar 000

vênia com a Companhia de DesenvolvimeE
to Habitacional do Estado de são Paulo~

EDJALl.!A DE LIMA VALA, Prefeito 1,unicipal
da Estância de ~guas 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 de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

~ E l'
Artigo 12 - Para a implantação de progra

ma de construção de equipamentos comunitários, destinados à popu
lação dos conjuntos habitacionais promovidos pela CDH, mediante
recursos de C~32.l85.l00 (trinta e dois milhões, cento e oiten-
ta e cinco mil e cem cruzeiros) advindos da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional do Estado de São Paulo - CDH, para aqui
sição de materiais de construção, fica o Poder Executivo autorie zado a estabelecer Convênio com a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Estado de são Paulo - CDH, do qual constarão as
seguintes cláusulas, fixando-se como responsabilidade do Munic'-
pio:

I - executar direta ou indiretamente as obras, cabendo em
qualquer caso, o acompanhamento e fiscalização dos
serviços conjuntamente com a CDH;

11 - desenvolver junto à SABESP, ao DAEE e outras entidades
assemelhadas, os trabalhos necessários à implantação _
dos serviços básicos que lhes sejam pertinentes, na á-
rea da construção dos equipamentos;

111 - adotar as providências necessárias para que se instá _
tua no âmbito municipal, a isenção de impostos, taxas
e emolumentos municipais concernentes, bem como a ex-
pedição de Alvarás e do "Habite-se".
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"RAINHA.. DAS ÁGUAS"

Esfado de São Paulo

tJtâncía deda

Artigo 22 - O programa "equipamentos co-
será implantado em gleba de propriedade da CDH.

Artigo 32 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de £guas
da Prata, aos doze dias do mês de agosto d mil novecentos e oi-
tenta e oino ..
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VALENTINA NAD~GOMES

Secretária
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