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Est.do de S~o P.ulo

LEI Nº740 DE 23 DE JUNHO DE 1983.-

!tCria títulos de usuários da piscina Ji,Twü-

cipal.1I

EDJAll\~ DE LI1~ VALA, Prefeito Municipal -
da Estância de Águas da Prata, Estado de são Paulo, etc., usando
das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estân
cia de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e promulgo a seguin
te

1. E 1.:
Artigo IQ - Ficam criados os títulos de

usuários da piscina Municipal.
~ lQ - Os títulos serao divididos em duas

categorias, individual e familiar.
a) Individual - direito a uma pessoa;
b) Familiar - portador e 4 (quatro) pes-

soas dependentes familiar.
Não terão prazo de vencimentos e sg

rão intransferíveis •
Artigo 2Q - Para aquisição do mesmo os in-

teressados deverão pagar o seu valor integral ou parceladamente,
e contribuições mensais para custeio e manutenção.

parágrafo único:- O valor do título e a co
tribuição especificada no artigo 2Q, serão fixados e ajustados
por Decreto na vigência da presente Lei.

Artigo 3Q - O acesso e ingresso no quadro
associativo, é garantido a toda e qualquer pessoa, desde que devi
damente qualificada e identificada.

Artigo 4º - Os interessados em adquirir tí
tulos, deverão protocolar requerimento na Prefeitura nos termos -
do artigo anterior, solicitando a concessão.
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Artigo 5º - Todos aqueles que já se encont~
tram inscritos na secretaria da piscina, como sócio, e estão qui-
tes com as obrigações, serão regimentados pela presente Lei, quag
to à contribuição mensal dispensados de pagar o valor do título,
seja familiar ou individual.

Artigo 6Q - O Executivo baixará Decreto re-
gulamentando normas de conduta e mecanismo burocrático, para con-
trole dos novos sócios.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na dª
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário •

Prefeitura Municipal da Estância de Águas _
da Prata, aos vinte e tres dias do mês de junho de mil novecentos
e oitenta e tres.

EDJALMA DE LIMA VALA

Prefeito Municipal

J~T~À NA~"'GàMES
Secretária
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