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Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

"RAINHA DAS AGUAS"
ESTADO DE SAo PAULO

DECRETO llQll)2 DE 21 DE JANEIRO DE 1992.-

"Dispõe sobre alteração dos percentuais que
fixam os valores dos títulos de sócios u-
suários e mensalidade da piscina da Praça
de Esportes."

JAIR VAL!!ETE FERNANDES, Prefeito Municipal
da Estância Hidramineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, no

tt uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização expre~
sa contida na Lei Municipal nº740 de 2) de junho de 198), em seu a£
tigo 22, parágrafo único,

D E C R E T A:
Artigo 12 - Ficam fixados os seguintes va-

lores para os títulos de sócio Usuário da piscina da Praça de Espo£
tas Municipal:

I - título de sócio usuário individual: C~25.000,OO;
11 - título de sócio usuário familiar: ~$50.000,OO.

Parágrafo único:- As importâncias corres-
pondentes às aquisições de títulos, deverão ser recolhidas na Tesou

tt raria da Prefeitura ou na rede bancária autorizada, podendo ainda
ser parceladas em até 05 (cinco) vezes.

Artigo 22 - Os sócios deverão recolher as
contri~ições mensais cont~recibos, devid~ente autenticados pela
Comissão Uunicipal de Esportes ou pelo encarregado da arrecadação:

I - Sócio individual: ~$2.000,OO;
11 Sócio familiar: ~$4.000,OO.

Artigo 32 - Os preços públicos defi.nidos
nos artigos prímiero e segundo do presente Decreto serão reajustados
mensalmente, com base na variação do tnd~ce Geral de Preços do Mer-
cado - IGPM = FGV,

Artigo 42 - Este Decreto entra em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Secretária

Prefeitura Mun'cipal da Estância Hidromine-
ral de £guas da Prata, aos vinte e um dias do mês de janeiro de mil
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