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

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO NQl.193 DE 07 DE JANEIRO ]E 1993.

"Dispõe sobre aI teração dos percentuais _

que fixam os valores dos títulos de 9601-
os usuários e mensalidade da piscina da
Praça de EsportesM•

•
EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Munioipal

da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de stto Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização expres-
sa contida na Lei Municipal nR740 de 23 de junho de 1983, em seu ar-
tigo 22, parágrafo ..mico,

11 E C R E :£ A:

Artigo 12 - Ficam fixados os seguintes va
lores para os t!tulos de sócio usu4rio da piscina da Praça de Espor-
tes Municipal:

I titulo de s~cio usu&rio individual: ai500,OOO,00
11 titulo de s~cio usu~rio familiar: D$l.OOO,OOO,OO

Parágrafo ~nico: As importâncias correspo
entes às aquisições de tItulos, deverão ser recolhidas na Tesourari
a Prefeitura ou na rede banc~ria autorizada, podendo ainda ser par-

•• .eladas e~ at~ 05 (cinco) vezes,
Artigo 2g - Os sócios deverão recolher as

ontribuições mensais contr~ recibos, devidamente autenticados pela
~omissão Municipal de Esportes ou pelo encarregado da arrecadação:

I S~cio individual: a$15,OOO,OO
11 - S~cio familiar: D$30,OOO,OO

Artigo 3R - Os preços públicos definidOS
os artigos primeiro e segundo do presente Decreto serão reajustados
ensalmente. com base na variação do indice de Preços ao Consumidor
C/FIPE,

Artigo 42 - Este Decreto entra em vigor
ta dsta de sua publicação. revogadas as disposições em contr!rio.

Prefei tura Municipal da Estância Hidromi_

.eral de Águas da Prata, aos sete dias do mês de janeiro de mil no~
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centos e noventa e três.

EDJALMA DE 11M VALA
Prefeito Municipal

M~SONIA BETITO COUTO REIS
Resp/ exp/ Secretaria
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