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ESTADO D8 SAO PAULO

LEI N0773 DE 16 DE JULHO DE 1984.-

"Considera de Utilidade PÚblica a Associação
Beneficente Comendador Antonio Anunzlato."

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal da
da Prata, Es tado de são Paulo, usando das a-
que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estân-
~guas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-

,.

I!E l'
Artigo 10 - Fica declarada de Utilidade PÚ-

blica, a Associação Beneficente Comendador Antonio Anunziato.
Artigo 20 - A "Utilidade PÚblica" de que -

trata o art.anterior, só prevaleoerá, quando a citada entidade
distribuir equanimemente, para as oinco entidades assistênciais
existentes no município: Serviço de Obras Sociais, Sociedade de
Assistência à Infância, Pronto Socorro Municipal, Asilo Nossa -
Senho~de Lourdes, e Albergue Noturno, oe rendimentos provindos
dos investimentos do imobilizado da Associação Beneficente C~ -
mendador Antonio Anunziato.

Parágrafo t1nico. A citada Associação re-
servará até 30% (trinta por cento) da renda mencionada neste -
a.rtigo para formação de um "Fundo de Reservas", at'im de atender

a conservação e Administração doa citados imÓveis.
Artigo 30 - A A880ciação Beneficente Co-

mendador Antonio Anunziato, enviará à Prefeitura, anualmente
quando do encerramento d8 seu balanço, relação das entidade8 f~
voreoidas, bem oomo a importânoia destinada à oada uma".

Artigo 40 - Fica o Sr.Pr8feito MUnicipal,
incumbido de nom8ar uma Comissão compoeta de 05 (cinco) membr08
para averiguar o fiel cumprímento desta lei.
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Artigo 5. - Esta Lei entrará em vigor na -
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prereitura Municipal da Estância de !guas
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da Prata,

e oitenta
aos dezesseis dias do mês de:julho de mil novecentos
e quatro.

EDJ
Prereito Municipal

S~[Ç~
VALENTINAN~l~GQ1ml

Secretária
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