
Franca, 02 de agosto de 2021 
 
 
Mensagem nº 62/2021. 
 
 
Assunto: Outorga de Escritura Pública 

 
 

 
Senhor Presidente, 

 
 

Encaminhamos, para apreciação e deliberação de Vossa Excelência e 
dos demais Vereadores dessa Casa de Leis, o Anexo Projeto de Lei que visa dar 
cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei Complementar Municipal 246, de 13 de agosto 
de 2014, quanto à outorga de escritura aos adquirentes de imóveis da HABITAÇÃO 
POPULAR DE FRANCA S/A - PROHAB. 

 
Por intermédio da LEI COMPLEMENTAR nº 246, de 13 de agosto de 

2014, o Município de Franca promoveu a incorporação da PROHAB e assumiu todas as 
obrigações ativas e passivas do antigo programa de habitação. 

 
Sendo assim, considerando que a Administração Pública Municipal está 

sujeita ao princípio da legalidade, encaminha-se o projeto de lei autorizando a outorga de 
escritura em caso de pagamento, independentemente de outras restrições contratuais. 

 
É de conhecimento dos Senhores Vereadores a importância da matéria, 

razão pelo qual, pedimos a usual presteza na tramitação do presente projeto. 
 
Colocamo-nos ao dispor dos Nobres Edis para quaisquer outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
Valendo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos 

demais nobres pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA 
PREFEITO 
 
 
 
 
 
 

Exmo. Sr. 
CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO 
Presidente da Câmara Municipal de Franca  



 

PROJETO DE LEI Nº_____,____________2021 
 

Dispõe sobre a obrigação passiva de outorga de Escritura 
Pública, inclusa no art. 4º. Da Lei Complementar Municipal 
246, de 13 de agosto de 2014, em decorrência da incorpo-
ração da HABITAÇÃO POPULAR DE FRANCA S/A -  PRO-
HAB pelo Município de Franca 

 
 
   ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de 
Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
 
   FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele 
PROMULGA a seguinte LEI: 
 
 
 
Art. 1º Para dar cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei Complementar Municipal 246, 

de 13 de agosto de 2014, quanto à outorga de escritura aos adquirentes de imóveis da 

HABITAÇÃO POPULAR DE FRANCA S/A - PROHAB, fica o Executivo Municipal: 

 

I- autorizado a dispensar a exigência contratual que veda a cessão de direitos ou 

promessa de venda a terceiros, bem como as respectivas penalidades; 

II- outorgar a escritura pública de venda e compra ao último cessionário ou promitente 

comprador, desde que esteja comprovado nos autos: 

 

a. todos os termos de compromisso ou cessão; 

b. assinatura do cônjuge, se casado(a) ou do companheiro(a), se em união estável; 

c. autenticidade das assinaturas do alienante, cônjuge ou companheiro(a), através do 

reconhecimento da respectiva firma; 

d. certidão Negativa de Protesto e de Processos Cíveis e Trabalhistas do(s) alienante(s); 

 

Parágrafo único. Deverá ser juntado aos autos uma via do termo original ou cópia fotográ-

fica do documento que contenha os requisitos acima especificados, devidamente conferida 

por tabelião de notas (autenticada). 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
 
 
Prefeitura Municipal de Franca, __________________2021. 
 
 
 

   ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA 
   PREFEITO 


