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DEZEMBRO DE 1992.

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

ESTADO DE SÃO PAULO

"Dispõe sôbre a proibição de colocação
de símboios e distintivos no territ8.
rio do Município"!.

JAIR VALENTE FERNANDES, Pref'ei to Munia!

paI da Estância Hidromin.eral de 19ua,s da Prata, Estado de são Paulo,
no uso de suas atribu.ições legais que lhe são conferid.as por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da E§.

tância Hidramineral de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

L E Iz- --
Artigo lº - Fica vedado o uso de s!mbo-

1109, distintiVOS: emblemase quaisquer outras manifestações que sig-
nifiquem promoção de entidades, credo~, tendências políticas e pes-
soais, pelos poderes públicos e privado, em praças, vias e passeios
pUblicos, prldios públioos e quaisquer outros locais de propriedade
do Mu.nie:!piOo

Artigo 22 M A proibição de que trata o
artigo 12 não abrange o emblema do munic!pio.

Artigo 32 - A Autoridade, a pessoa, rl-
sica ou jurídica que transgredir o disposto nesta lei, ficará sujei------ to a multa de 80 (oitenta) U.F I.R., dobrando-se a multa na reinCi-
dênCia, após cada 60 (sessenta) dias da constatação do fato.

Parágrafo dnico: - Se houver a extinção
da U.F.I.R. dever& vigorar a sigla que vier à substitai-la. I

Artigo 42 - A comprovação da transgres-..,sao da presente lei, compete ao Prefeito, seu representante ou a qu~
quer Vereador.

Artigo 52 - A reincidência por parte do
.gente pol!tico, ald'm da multa, enquadrá-lo.-a automaticamente nas _

sanções preVistas no Decreto n~ 201 de 24/02/67.
Artigo 62 - Esta Lei entra em vigor na

data de SUa publicação, revogadas as dispOSições em contrário'.
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