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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

ESTADO DE sao PAULO

"Dispõe sobre 9. isenção do paõ nento do Im-
esto pr jial e territo~ia~ urbano

G2i\112:'IL IJC1:l'~S RODRIGUBS J Vice-Prefei to em
exez-c fc í o no cargo de Pre f'e í +o Mu..l1icipa~da "Sstância Hidl~ominera1
de guas da F'r-at a , Eat ado de são Pau lo , no uso de oua s atribuições
legais que lhe são conferijas pOr" lei,

Faço saber que a 0â::!araYunicipal da Es-
tância Hidromineral de Águas da Prata 1ecretou e eu sanciono e pro

•
mulgo a seguinte

L E I:- --
Artigo lº -'Ficam isentos do i~posto re-

dial e territorial ur a~o, n~ forma do Artigo 52 da Lei Crgânica -
do Yunic'pio os contribuintes 'lue venham a satisfazer as exigências
da presente Lei.

lº - Em se tratando de terrp.~c, não
derá ter área. superior a 250, Om2, ser a ~~ica propriedade imo i

ria. 00 detentor, Loca Lá.z se em ,ri a, 'Bairro ou Distrito da Estân-
eia

§ 2º - Bm se trata~do de prédio a isenç-
ref riria no "caputll rio artigo, c-erá concedida aos im6v is residen-
c::'aiseo 'rea a é 7 ,OOm2 con tru'~a, e ~~e s ja a única proprie-
dad e de detent or no .:unic{pio

_rtigo 2Q - Os beneficiários da ise~çªo -
concedida nesta Lei, não poderão ter renda superior a 1 1/2 salário
mínimo vigente no país, quer do trabalho assalaria1o~ ou produto de
rendimento de ap icação no mercado de capitais.

presen e Lei não ~erroga -
qua quer di~po-,~ção do ributário ~,~unicipal.
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Artigo 4º - Esta Lei entra e~ vigor na data
de sua putlicação, com os se's efeit s a partir de l.Olo92.

Prefei tur Vun i cí.pa.Lda Estância Hidromine-
ral de .~as da Prata, aos onze dias 10 mês de ju ho de ~il novecen
tos e noventa e um

em

exercício
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