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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA ÕAS ÁGUAS"

ESTADO DE sAo PAULO

"Auroriza a Prefeitura da Estância Hidromi-
neral de Águas da Prata, a receber median~
te repasse efetuado pelo Estado de São Pau-
lo, recursos financeiros a fundo perdido."

LEI NQl085 DE 17 DE OUTUBRO DE 1991.-

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal
da Estância.Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferi das por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Est~
cia Hidromineral-de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte

Artigo 12 - Fica o Executivo Municipal au-
torizado a:

I - receber, através de repasse efetuado
pelo Estado de são Paulo, recursos financeiros a fundo perdido, _
procedentes do Tesouro do Estado;

11 - assinar com a Secretaria do Governo _
Subsecretaria de Integração Regional do Estado de São Paulo o Con-
vênio necessário à obtenção dos recursos financeiros previstos no
Inciso I deste artigo, bem como as cláusulas e condições estabele-
cidas pela referida Secretaria.

Artigo 22 - Os recursos financeiros mencio-
nados no artigo anterior destinar-se-ão a: melhoramentoS dos pontos
t'4rísticos da Estância, desenvolvimento do Programa Econômico de
paVimentação asfáltica e construção do Centro de Lazer no Bairro _
do são Roque da Fartura.

Artigo 32 - Os enca.rgos que a Prefeitura
vier a assumir no referido Convênio correrão por conta de verbas

, . ,propr1as constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessa-
rio.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA ÓAS ÁGUAS"

ESTADO DE sAo PAULO

Artigo 42 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as despcsições em contj;árioo

Prefeitura Municipal da Estâneia'Hidromine-
ral da Estância Hidromineral de .Águas dezessete dias
do mês de outubro de mil novecentos e UID.o
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