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LEI N° 1507 DE 16 DE JANEIRO DE 2002

••Autoriza a alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-

CDHU".

I
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JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL da Estância
Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, decretou e eu sauciono
e promulgo a seguinte

L E I:
ARTIGO 1° - Fica a Prefeitura da Estância Hidromineral de

ÁGUAS DA PRATA autorizada a alienar à COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO- CDHU, por doação, sem quaisquer ônns on despesas para
essa, inclnsive as decorrentes de lavratura e registro de escritura, Certidões,
Taxas, Impostos e Emolnmentos, os seguintes imôveis: UMA GLEBA DE
TERRAS, situada em zona urbana da cidade de Ágnas da Prata, desta
comarca, constituída de partes das glebas n° 2 (dois), A-B (n° 2), A-O (n° 5), e
A-E (nO6), da gleba "A" no lugar denominado, FAZENDA PEDREIRA,
com a área de 30.254,46 loS' (trinta mil duzentos e cinqüenta c quatro
metros e quarenta e seis centímetros quadrados), sem benfeitorias,
compreendida dentro do seguinte perímetro e confrontações: tem principio no
ponto zero (o), localizado em um porto comnm de divisa com a propriedade
de Paulo Oswaldo de Barros Baudeira, e o Conjunto Habitacional São Judas
Tadeu gleba "3", daí segue azimute de 70°25'06" e distância de 34,134 lOS

(trinta e quatro metros e cento e trinta e quatro milésimos), até o marco 1
(um). Daí segue azimute de 340°24'55" e distância de 19,540 lOS (dezenove
metros quinhentos e quarenta (milésímos), até o marco 2. Daí segue azimute
de 69°30'53" e distância de 78,665 lOS (setenta e oito metros e seiscentos e
sessenta e cinco milésimos), até o marco 3 (três). Daí segue azimute de
340°04'03" e distância de 30.008 lOS (trinta metros e oito milésimos), até o
marco 4 (quatro), confrontando até aqui com o conjunto Habitacional São
Judas Tadeu Gleba "3", Daí segue azimute de 70'01 '10" e distância de 55,224
lOS (cinqüenta e cinco metros duzentos e vinte e quatro milésimos), até o
marco 5 (cinco). Daí segue em curva à direita, com raio de 9,00 lOS (nove
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metros), ângulo central de 112'43'56" e desenvolvimento de 17,708 ms
(dezessete metros setecentos e oito milésimos), até o marco 6 (seis). Dai
seb'lle com azimute de 182'43'56" e distância de 18.461 ms (dezoito metros
quatrocentos e sessenta e um milésimos), até o marco 7 (sete). Dai segue
azimute de 68'51'52" e distância de 15,503 ms (quinze metros quinhentos e
três milésimos), até o marco 8 (oito). Dai segue azimute de 184°53'59" e
distância de 277,002 ms (duzentos e setenta e sete metros e dois milésimos),
até o marco 9 (nove), confrontando do marco 4 ao 9 com propriedade de
Paulo Oswaldo de Barros Bandeira. Dai segue azimute de 314'11 '30" e
distância de 183,688 ms (cento e oitenta e oito metros seiscentos e oitenta e
oito milésimos), até o marco 10 (dez). Dai segue azimute de 205'20'12" e
distância de 5.596 ms (cinco metros quinhentos e noventa e seis milésimos),
até o marco 11 (onze), confrontando do marco 9 ao 11 com propriedade da
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata. Dai segue
azimute de 248'44'42" e distância de 32,715 ms (trinta e dois metros
setecentos e quinze milésimos), até o marco 12 (doze). Dai seb'lJe azimute de
343°56'20" e distância de 24,507 ms (vinte e quatro metros quinhentos e sete
milésimos), até o marco 13 (treze). Dai segue azimute de 25'51 '53" e
distância de 65,124 ms (sessenta e cinco metros cento e vinte c quatro
milésimos), até o marco ° (zero). onde teve inicio e tennina esta demarcação,
confrontando do marco 11 ao O com a propriedade de Paulo Oswaldo de
Barros Bandeira, a qual é constituída por partes das glebas A-B; A-D; A-E e
gleba conhecida por Sitio Américo Costa, todas do imóvel denominada
Fazenda Pedreira, UMA GLEBA DE TERRAS situada em zona urbana da
cidade de Águas da Prata, desta comarca, constituida de parte da Gleba A-A,
Gleba "A", no lugar denominado FAZENDA PEDREIRA, com ârea de
539,00 ms' (quinhentos e trinta e nove metros quadrados), sem
benfeitorias, compreendida dentro do seguinte perímetro e confrontações:
Tem início sua demarcação no marco D, localizado a 17,70 ms (dezessete
metros e setenta centímetros), do marco A, daí segue pela curva â direita com
raio de 9,00 ms (nove metros) e desenvolvimento de 6,12 ms (seis metros e
doze centimetros), até o marco E; daí segue com rumo de 10°00' SE e
distância de 5,27 ms (cinco metros e vinte e sete centímetros), até o marco F ;
dai segue em curva à esquerda com raio de 9,00 ms (nove metros), e
desenvolvimento de 6,12 ms (seís metros e doze centímetros), até o marco G;
dai segue com rumo de 49'16' SE e distância de 61,55 ms (sessenta e um
metros e cinqüenta e cinco centímetros), até o marco H; daí segue em curva à
esquerda com raio de 12,00 ms (doze metros), e desenvolvimento de 13,82 ms
(treze metros e oitenta e dois centímetros), até o marco I , confrontando do
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marco D ao I com propriedade de Paulo Oswaldo de Barros Bandeira; dai
segue azimute de 310°38'50" e distância de 88,26 ms (oitenta e oito metros e
vinte e seis centímetros) até o marco D, onde teve início e termina a descrição
deste caminhamento, confrontando com o acesso do Conjunto Habitacional
São Judas Tadeu.

ARTIGO 2" - A doação a que se refere a presente Lei será feita
para qne a CDHU destine o imóvel doado ás fmalidades previstas na Lei N"
905 de 18 de dezembro de 1975.

~ Único - A doação será irrevogável e irretratável, salvo se for
dada ao imóvel, destinação diversa da prevista na mencionada Lei.

ARTIGO 3" - A Prefeitura Municipal se obrigará, na escritura de
Doação, a responder pela evicção do imóvel, devendo desapropriá-lo e doá-lo
novamente á donatária CDHU se, a qualquer titulo, for reivindicado por
terceiros ou anulada a primeira doação, tudo sem ônus para a CDHU.

ARTIGO 4" - A Prefeitura Muuicipal doadora fornecerá á
CDHU, toda a documentação e esclarecimentos que se fizerem necessários e
forem exigidos antes e após a Escritura de Doação, inclusive Certidão
Negativa de Débito -CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;
Certidão da Receita Federal Pasep e/ou Pis e Certidão do FGTS para efeito do
respectivo registro.

ARTIGO 5° - Da escritura de Doação deverão constar
obrigatoriamente, todas as cláusulas e condições estabelecidas nesta lei.

ARTIGO 6" Enquanto estiverem no domínio 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 Município, ficam isentos de tributos municipais.

ARTIGO 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura da Estâncía Hidromineral de Águas da Prata, aos
dezesseis dias do mês de janeiro de is mil e dois.
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