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I Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO DE SAO PAULO

DECRETO Nº1.255 DE 25 DE JANEIRO DE 1994.

"Dispõe sobre alteração dos percentuais
q1,l" fixam Os valores dos títulos de só
cios usuários e mensalidade da piscina
da Praça de Esportes".

EDJALMA IE LIMA VALA, Prefeito Munioip
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, n
uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização expres-
sa oontida na Lei Munioipal nº740 de 23 de junho de 1983, em eeu ar-4t tigo 22, parágrafo único,

Munioipals
I - título
II - t{tulo

II

•

D E C R E T A:

Arti~o 12 - Ficam fixados os seguintes _
valores para os títulos de apeio usuário da piscina da Praça de Es-
portes

de sóeio usuário individual: CR$14.000,OO
de sócio usu~rio familiar: CR$28.000,OO

Parágrafo t1nico: As importâncias corres-
pondentes às aquisições de títulos, deverão ser recolhidas na ~esou-

Iraria da Prefeitura ou na rede bancária autorizada, podendo ainda /
~er parceladas em até 05 (cinco) vezes, sendo corrigidas mensalmente
pelo IGPM/FGV - índioe Geral de Preços de Meroado da Fundação Getúli
~argae. --f

Artigo 22 - Os sócios deverão recolher _
contribuições mensais contra recibos, devidamente autenticados p!
Comissão ~~icipal de Esportes ou pelo encarregado da arrecadação

I Sócio individual: CR$350,OO
,SOOiO familiar: CR$700,OO

Artigo 3Q - Os preços públicos definidos
artigos primeiro e segundo do presente Decreto serão reajustados

insalmente, _com b~se na variação do indice Geral de Preços de Merca
o da Fuqdaçao Getúlio Vargae - IGPM/FGV.
I Artigo 4~ - Este Decreto entra em vigor
na data de Sua publicação, revogadas as disposições ~ contrário.

I

I



•

I Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO DE SÃO PAULO

•

•

Prefei tua Municipal da Estância Hidromi-

naral de Águas da Prata, aos vinte e cinco dias do mêe de janeiro de
mil novecentos e noventa e quatro.

.. -
EDJAL

Prefeito Municipal

SONIABE~~ REIS

Resp/ exp/ Secretaria
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