
ESTADO DE SAO PAULO

"RAINHA DAS ÁGUAS"

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

"Dispõe sobre cancelamento de defbitos inscr

to em n:!vida Ativa".
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, ~,.'- IlENEDI10ANTONIODELIMA, Vice-Prefeito em

& erc!cio no cargo de Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de
19uas da Prata, Estado de são Paulo, no uso de suas atribuições le
ia que lhe são conferidas por lei,

Faço saber qus a Câmara MUnicipal da Estân-

cia Hidromineral de ÁgUasda Prata decretou e eu sanciono e promulgo

a ssguinte•
•

~nico - O cancelamento referido

a dl!bitos resultam.tes de multas

Parágrafo

i extensivo

L E 1:
Artigo lQ - Ficam cancelados os d~bitos ins

cri tos sm Dívida Ativa at~ 31.12.1988, cujos valores, após corrigi-

dos não ultrapasssm CR$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos cruzsiros re

ais).

no presente artigo não
de contratos administrativos'.

LIMA

Vice..Prefei to em exerc!cio

SONIAIlE~~~ REIS

Resp/ exp/ Secretaria

Artigo 22 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário •

Prefeitura MUnicipal da Estância Hidromine-

rei de 19uas da Prata, aos vinte e três dias do mês de dezembro de _
mil novecentos e noventa
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& 1rgareteX. Asturiano Ca~'alheiro
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