
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO DE SAO PAULO

DECR3TO Nº1.295 DE 20 DE SETE~mRO DE 1994.

,"'Regulamentea Lei nº 1.219/94".

EDJAL~~ DE LIV~ VALA, Prefeito 1~nicipal
da Estância Hidromineral de J.guas da Prata, Estado de são Ílaulo, no

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
.!? E C R E T ],:

Artigo lº - A concessão dos espaços tur{s-
ticos, referida no artigo lº da Lei nQ 1.219/94, ser~ pelo prazo de

4It 05 (cinco) anos, renovável, por per{odo igual, desde que haja inte-
resse das partes e o concessionário não esteja sofrendo nenhum pro-
cesso administrativo.

Artigo 22 - Nos espaços turísticos objeto

,havere
(dez)

, ,gar necossarJ,.o.

,podera ser desenvolvido projeto cujas ativida-
artigo 2º da Lei nº 1.219/94.

~ 1Q - Concluído o projeto, inclusive com
a execu~ão das obras, em quaisquer das atividades, o seu funcioname~
to deverá ser compat!vel com o local, tendo como parametro o horárig
comercial, podendo a administração municipal intervir sempre que jul

da concessão, somente
des estão definidas no

~ 22 - Em caso de irregularidades,
processo administrativo para apurá-las, no prazo m~ximo de 10• dias, podendo o infrator se retratar, corrigir, reparar, indenizar,
dano ou falta, objeto dá irregularidade, extinguindo o processo, sus
pendendo a aplicação da multa ou penalidade. I

Artigo 3º - Realizado o processo licitató
rio lavrar-se-á, o contrato que constará obrigatoriamente os direito~
e obrigações contempladas na Lei nº 1.219/94. e Decreto nº1.295/94.

Artigo 4º - Este Decr~to entra em vigor -
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr~rio.
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SONTA BE~~ REIS
Resp/ exp/ Secretaria

nta e quatro.

da Prata, aos vinte dias do mês de setembro de mil n
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