
LEI NOl.194 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1993

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

"Dispõe sobre a aI teração de aliquota para

a cobrança do ISSQNtl.

"RAINHA DAS AGUAS"
ESTADO DE sAO PAULO

ANTONIO DE LIMA
Vice~refeito em exercício

SONIA BET~ REIS
Resp/ exp/ Secretaria

BENEDITO ANTONIO DE LIMA, Vice-a'refeito em
exercício no cargo de Prefeito h~icipal da Estância Hidromineral de
Águas da Frata, Estado de são Paulo, no uso de suas atribuições lega

. -i8 que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estân-

cia Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo
a seguinte

te com material por ele fornecido •••••••••••••••••••• 2%
75 - Montagem industrial, prestada ao usu~rio final do servi-

ço, exclusivamente com material por ele fornecido ••••2%
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário •.'
Prefeitura Municipal da Estância Hidrominera

de Águas da Frata, aos vinte e três dias do mês de dezembro de mil n2
vecentos e noventa e três.

L E 1:
Artigo lQ - As aliquotas para o cálculo do

ISSQN incidente aos serviços classificados nos itens 74, 75 da lista
de serviços prevista da Lei nQ 911/87 passarão a ser as seguintes:

74 - Instalação e montagemde aparelhos, máquinas e equipame,!!

tos, prestados ao usuário final do serviço, exclusiVam9!!
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