
Prefeitura Municipal de Nova Independência 

= L E I NQ.389/9l = 

"Autoriza a alisnaçio de im6vel que e~ 
pacifica, por DOAÇ~O à Companh~a de D~ 
senvolvimento Habitacional e Urbano da 
Estado de Sio Paulo - CDHU". 

ANTONIO FERRARI , Prefeito de Nova Independincia, E~ 

tado da São Paulo, usando das atribuiçÕes que lhe / 

sãõ conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Munl 
cipal de Nova Independ;ncia DECRETA e ele sanciona/ 
e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1º .: Fica a Prefeitura Municipal de No va Independência./ 

aut~rizada a alienar ~ COMPANHIA DE DESE~VOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ES TADO DE S~O PAULO-CDHU,/ 
por DOAÇÃO, sem quai~quer ânus ou despesas para es
sa, inclusive as decorrentes de Escrituras , Regis-/ 

tros, CertidÕes, Taxas, Impostos e Emolumentos . o / 

seguinte im6vel, ~ituado na cidade da Nova Indepen

dência, Munici~io do mesmo nome, Comarca de Andradl 
na: 

"U~ terreno urbano situado na cidade e municipio de 

Nova Indep~ndância, Comarca de Andradina, constitui 

do pelos lotes c, 1, H, G, F, E, A e a, da quadra I 
2 44, medi~dc 4.800,20 mt ou 0,4800 hectares, dentro 

daa seguintes divisas a confr ontaç5es: "Começa no I 
marco 01 crava do à uma distânci a de 3 O, DO mt •. do I 
cruza~ento da Av. Dom ?edro I com a Rua Almirant~ I 
Barroso; dai segue rumo 35º56 ' NE numa distância de 

ao,oo mt., confrontandc com a divisa do terreno, I 
q uB ccnsta pertencer ao Centro Social de Lazer do Í 
Trabalhador até o ma rca 02; da! segue rumo 52Q56'SE 

numa distância de 60 , 00 mt. canfrontanco com a Rua/ 
Olava Bilac, até o marco 03; da i se9~e rumo J?Q04'/ 
SE numa distâ~cia de 80,00 mt. confrontando com a / 

Av. Bandeirantes at é o marco 04; dai segue rumo / 
54Q04~N~ numa distância de 60,80 mt. con f rontando / 

com a Av. Dom Pedro I at~ o marco inicial 01. "Car• 
t ~ rio da Registro de !rn6veis e Anexos-Matrícula "º·/ 
1 8.988 , Livro 02. 
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Prefeitura Municipal de Nova Independência 
continuação lei nQ .369/9l. e •••• 

Artigo 2Q.: A dosçio a que sa refere a presente lei ser~ feita/ 

para que a COHU destine o imÓvel dJado às finalida

des previstas na Leí n2.905 de 18 de Dezembro de / 
1975. 

Parágrafo ~nico : A doa;ão será irrevogável a irra-/ 

tratável, salvo se for dada ao imÓvel, destinação / 

diversa da prevista na mencionada Lei. 

Artigo 32.: A Prefeitura Municipal se obrigará, na Escritura de 
Doação, a responder pela evicção do imÓvel, devendo 

, , , , I 
desapropria-lo e doa-lo novamente a donataria CDHU 

se, a qualquer título, for reivindicado por tercei

ros ou anulada a primeira doação, tudo sem ânus pa
ra a CDHU. 

Artigo 4Q-: A Prefeitura ~unicipal doadora fornecerá à COHU, t2 

da a documentação e esclarecimentos que se fizerem/ 
, , 

necessarios a forem exigidos antes e apos a Escrit~ 
ra de Doa;:ão. 

Artigo 52.: Da Escritura de Doação deverão constar, obrigatori~ 

me~te, todas as cláusulas e c~~diçÕes estabelecidas 

nesta lsi. 

Artigo 62 .: Enquanto estivera~ no domÍnio da SD~U-Compõnhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

são Paulo, os bens imÓveis, móveis e os serviços i~ 
tegrartas do Conjunte Habitacional que ela implan-/ 

tar neste Mun i cÍpio, Ficam isentos de tributes • 

Artigo ?n.: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,/ 

revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Prefeitura 

1991. 
de Nova lndo~6 de 

~ f"ERRARI. 

Prefeito. 

Junho de I 

Publicada na 

mediante a afixação 
da PM, na data supra, 

de costume. 

Secretário-Geral. 
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