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                                                      PROJETO DE LEI Nº 010, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 

“Autoriza a alienação de imóvel que 

especifica, por doação à Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo – CDHU.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais; 

 

A P R O V A: 

 

Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Guará autorizada a alienar à 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – 

CDHU, por doação, o seguinte imóvel existente no perímetro urbano desta cidade de 

Guará, especificado e identificado a seguir: UM TERRENO URBANO, de formato 

irregular, sem benfeitorias, situado no Distrito de Pioneiros na Rua Domingos Altavile 

s/nº, com a seguinte descrição: tem início no ponto 01 com coordenadas 

N=7.729.741,6936 e E=204.298,4043, na intersecção da Área Remanescente da 

Matrícula 13.548 do CRI de Ituverava de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Guará com a área do Distrito Pioneiros, deste ponto segue em linha reta confrontando 

com a Área Remanescente da Matrícula 13.548 do CRI de Ituverava de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Guará, com azimute de 67º29’07” medindo 35,55m até o 

ponto 02; deste ponto segue em curva à direita confrontando com o imóvel da 

Matrícula nº 14.121 do CRI de Ituverava de propriedade da Companhia Habitacional 

Regional de Ribeirão Preto, com raio de 7,94m e desenvolvimento de 8,33m até o 

ponto 03; deste ponto segue em linha reta confrontando com o imóvel da Matrícula nº 

14.121 do CRI de Ituverava de propriedade da Companhia Habitacional Regional de 

Ribeirão Preto, com azimute de 146º19’06” medindo 253,37m até o ponto 04; deste 

ponto deflete à direita e segue em linha reta confrontando com as propriedades de 

Leão e Leão Ltda, Fepasa Ferrovia Paulista S/A e João Henrique Sanitá, com azimute 

de 237°24’16” medindo 32,44m até o ponto 05; deste ponto deflete à direita e segue 

em linha reta confrontando com o Distrito Pioneiros, com azimute de 325°00’40” 

medindo 266,77m até o até o ponto inicial desta descrição, perfazendo uma área total 

de 9.320,73m² (nove mil trezentos e vinte metros quadrados e setenta e três decímetros 

quadrados). 
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  Art. 2º. A doação a que se refere a presente Lei será feita para que a 

CDHU destine o imóvel doado às finalidades previstas na Lei nº 905, de 18 de 

dezembro de 1975 e as despesas com a lavratura do instrumento público e com o 

registro do título junto ao Cartório de Registro de Imóveis ficarão a cargo da CDHU. 

Parágrafo único. A doação será irrevogável e irretratável, salvo se for 

dada ao imóvel, destinação diversa da prevista na mencionada Lei. 

Art. 3º. 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 reinvidicado por terceiros ou anulada a 

primeira doação, tudo sem ônus para a CDHU. 

Art. 4º. 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 Débitos – 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. 

Art. 5º. Da Escritura de Doação deverão constar, obrigatoriamente, todas 

as Cláusulas e Condições estabelecidas nesta Lei. 

Art. 6º. Enquanto estiverem no domínio da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional 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, devendo após a Municipalidade 

lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados. 

Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

VINICIUS MAGNO FILGUERA 

Prefeito Municipal em exercício 
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