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JAIR VAI.~::NT:SF2RNANDES, Prefeito :rv~unicipal
da Estância Eidromineral de guas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Gâmara I.~u....'1.icipalda :;stâg
cia Hidromineral de -gv.asda Prata decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte

• L E I:

Artigo lº - Fica o I'!~unic{piode guas da
Prata autorizado a constituir e participar de um Consórcio Intermu
nicipal integrado pelos K'unicípios que compõem a Bacia do Rio J'a
gu,ari-Mirim, vis~ndo a reunião de recursos financeiros, técnicos e
administrativos para preservá-Ia e defendê-Ia para as gerações pr~
sentes e futuraso

Artigo 2º - Para atender aos objetivos -
pelo Consórcio fica o T.Cu.niC1piOde Ág.J..asda Prata autoriza

a:
1) - Ceder, mediante concordância pessoal expressa, servido

res do Ku....'1.ic{piopara prestar serviços ao Consórcio (com) ou (sem)
prejuízo de vencimentos, mas sen prejuízo das demais vantagens de
seu cargo ou função.

2) - Contribuir, anualmente, inclusive no presente exercí
cio, para manutenção do Consórcio e de seus serviços com uma cota

,de valor igual a aprovada pelo Conselho de Prefeitos, a qual sera
paga em duodécimos até ° último dia de cada mês.

3) - Colocar, sem prejuízo dos serviços locais, bens de seu
patrimônio para uso do Consórcio, de acordo com a regulamentação a
ser aprovada pelo Conselho de Prefeitos dos r,~unicípiosque o inte-
gram.
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sente Lei serão atendidas por conta de dotação constante da Lei Or
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Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário"

Pz-ef'e í, tura },'~unicipalda Estânc1.a :Sidromineral
de Á~~as da Prata, aos dois dias do mês maio de mil novecentos
e noventa e um"
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