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

ESTADO DE SAO PAULO

DECRETONO1.308 DE06 1).<:JANEIRODE1995.

-Dispõe sobre alteração dos percentuaip que
fixam os valores dos ~í~ulos de s60ios UBU

ários e mensalidade da piscina da Praça de
Esportes" •

•
EDJALLI,\DELIMAVALA,Prefei ~o J{unicipsl

da Estância Hidrominersl de Águaa da Prs~s, Es~ado de são Psulo, no

uso de ~waa atribuições legais, e consideran~oa autorização expressa
con~ida na Lei 1mnicipsl nO 740 de 23 rle junho de 1983, em seu ertigo

• •29, paragra~ounico,
D E C R E .r A:-------
Artigo 10 - Ficam fixsrlos 00 seguinte~ ve-

laras para 08 titulos de sócio usuário da piscina da Preço de Esportes
Municipal.

I - titulo de e6cio usuário individual - ll$ 50,00

11 título de s60io usuário familisr - R$ 100,00

Parágrafo Único - As importâncias COl'res-

pondentee às aquia1çõeG de títulos, deverão ser recolhidas na Tesour~
ria da Prefeitura OU na rede bancária autorizada, podendo ainda B~r_
parcelada em até 05 (cinco) vezes, sendo corrigidas mensalmente pelo

• IGI'M/mv - tndice Geral de Freços da Mercedo de """dsção Getúlio Ver

gaBe . -Artigo 2~- Os Bo~ioBdeverao recolher se
constribuiçÕ38 mensais contra recibos, deviGa~nte autenticadQB pela
Comissão Municipal de Zsportee OU pelo encsrragado da arrecadação.

I S6cio individual - il$ 4,50

11 - S6cio familiar - RS 9,00
Artigo 30 - Os preçoa público e definidoa

nos artigos primeiro e segundo do pro sente Decreto serão reajustados

mensalmente, com base na variação do indica Geral de Freços de Merca

do da FWldação Getúlio Vargaa - ICI'M/FGV.

Artigo 42 - Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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•

Prefeitura ~eipel de Estâneia

neral de Águss da Frata, aO" aeis dias do mês de janeiro de

oan~oa e noventa e cinco.
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