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LEI NO 1530 DE 13 DE JUNHO DE 2002

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

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 sanciono 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 ônus ou despesas para essa, inclusive as decorrentes de
Registros, Certidões, Taxas, Impostos e Emolumentos, o seguinte
imóvel: UMA GLEBA DE TERRA situada em zona urbana da
cidade de Águas da Prata, Distrito de São Roque da Fartura, com
8.601,72 m' (oito mil seiscentos e um metros quadrados e
setenta e dois decímetros quadrados), sendo a GLEBA Al ,
desapropriada pelo Decreto Municipal N° 1664 de
04/06/2002, tendo princípio, a poligonal de Divisa da
propriedade, no Ponto lSA, identificável em Planta Topográfica
anexa, de onde segue, em confrontação com prolongamento da
rua Dom Alberto, no Azimute Magnético, 27°29'34" com distância
de 51,10m até o Ponto 14A, de onde deflete para o azimute
29051'56" com distância de 23,31m até o Ponto 13B, onde inicia
confrontação com o remanescente da gleba A de propriedade da
PREFEITURAMUNICIPALDA ESTÂNCIAHIDROMINERALDE ÁGUAS
DA PRATA,defletindo à esquerda com a distância de 145,47m até
o Ponto 07A, onde inicia confrontação com a GLEBA B,
propriedade de MARIA APARECIDAGARCIA MERLO, que segue
pelo alinhamento divisor, defletindo para o Azimute 188°54'24"
com distância de 63,32m até o Ponto 07, segue confrontando
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com a GLEBA D, ocupada pela Rodovia Estadual SP 215, defletindo
para o Azimute 97°19'00" com distancia de 119,99m até o Ponto
15A, onde iniciou e findou esta descrição.

ARTIGO 20 - A doação a que se refere a presente Lei
será feita para que a CDHU destine o imóvel doado às finalidades
previstas na Lei NO905 de 18 de dezembro de 1975.

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

ARTIGO 30 - A Prefeitura Municipal se obrigará, na
escritura de Doação, a responder pela evicção do imóvel, devendo
desapropriá-lo e doá-lo novamente à donatária CDHU se, a
qualquer título, for reivindicado por terceiros ou anulada a primeira
doação, tudo sem ônus para a CDHU•

ARTIGO 40 - A Prefeitura Municipal doadora fornecerá
à 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 50 - Da escritura de doação deverão constar
obrigatoriamente, todas as cláusulas e condições estabelecidas
nesta lei.

ARTIGO 60 - 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 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata,
aos treze dias do mês de junho d dois mil e dois.
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