
Prefeitura da Estância l7Iiqromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

ESTADO DE sAo PAULO

16 DE MAIO DE 19910

"Dispõe sobre a autorização para oonoes ..•.
são de áreas públicas, livres, destina-
das a montagem de Banoas e Barracas" o

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Munioi-
pai da Estânoia Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo,
no uso de suas atribuições legais que lhe são oonferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Munioipal da Es-
tânoia Hidromineral de ~guas da Prata deoretou e eu sanciono e pro-

',-, u1go a seguinte
L E I:- --

• Artigo lQ - Fica a Prefeitura Municipal
da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, autorizada ceder por eon
cessão, mediante prooesso licitatório,~reas pÚblioas, livres, perte~
cente a Munioipalidade, para montagem e instalação de Banoas e Barr~
cas, oom fins comeroiais.

Parágrafo dnico - A autorização de que se
rata o presente artigo, será por prazo não superior a 5 (cinco) ano

Artigo 2º - Dentro de 60 (sessenta) dias
a publicação desta Lei, o exeoutivo regulamentará por Decreto, as

'ress dispon!veis, tipo de produto a ser comercializado e o padrão
as Banoas e Barracas, a ser usadas.

Parágrafo dnieo - Na regulamentação pre-
ista, no artigo 22 desta Lei, será observado as normas gerais de /
aúde, mrbanização e edificação.

Artigo 32 - O ocupante de área pública,-
uer pessoa jur!dica oomo pessoa físioa, recolherá anualmente taxa
ara ocupação de áreas em vias e logradouros públicos, sem prejuízo
e outros tributos que a Lei possa exigir.

Artigo 42 - Ficam ~ispensado do processo
e lioitação, os casos provistos no parágrafo lº do artigo 88, da Le'
rgânica do Municipio.

Artigo 5º ~ Esta Lei entra em vigor
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ta de sua publicação, revogadas as disposições em oontrário.

Prefeitura Munioipal Hidromi-
neral de 19uas da Prata, aos dezesseis dias do
novecentos e noventa e umo

de Illaiode mil ...
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