
"D1e,pÕ8 .abre a pr staç-o de • rv1c;o -
por terceiro. na manutenoão • con8erva-gão do ter.m1n 1 rOdoY1ár1o".

Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata

"RAINHA DAS AGUAS"
ESTADO DE sAo PAULO

LEI RQ1.201 DE 08 DE nço DE 1994

no U80

EDJALl4A DE LDU VALA, Prefeito Hun1c1-

aUnoia Hidromin ral 4e liru. da 1>1"at , E.tado de são Paulo.
de 8WlS atr1bu.1C;õ a lepia que lhe NO conteria •• por 1 1,

Fato .abar,que a Oâmara 10ipal da E!,
tboia H1dr'GJ:D.!Lneralde Jsua 4a Prata, deoretou. • 81.1 eanciono • pro-mulgo a •• &um

pal d

It!11
• Artia 11- Pio a P 1.1tur. da Eat~

01a H1dromineral de Água d P t. ~tor1zada a tFanaterir por oon-
oorrancia pÚb11c a~. pos tnte u8ar, oa rv1Ç08 de m nutenc;ão
conservac;·o e admin1s'traç"o do terminal l'OdoTiár1o de pa sageiroe.
localizado à rac; D 81110 C chim.

Art1sg 21 - A presta9ão de .erviços e
funçã do sul, do da conoomnoi pública •• rá por período 4.
05 (cinco) os, prorro 'val por 1'0 1Bwal d8.4 que o p t dor
4e serviço8 nio tenha ofri40 n nhum p~oesso administrativo OU ~
di01a1 nos primeiros 05 (o1Dc~) anos.

1S! 31 - diante fi oa11zaoão da
P"fel tua o pre8t 401' de erv1to pOderá 1nat1tu1* taxa de uso doe
ean1tári08. cobrar taxa b rque • aclm1niatrar 08 8apaços livre
de de que a. taxa não tenha o 101' up 1'101' à cobrada no termi-
nal rodov~io •• 1a próxim de no••• c1dade.

Par_fo t1llioo - lqu r atitude ou.
p ooe41mento abu.1..-o pela p%l8stadora de s rviÇO , junto aos usutl-
r10s e rã mot1vo de n8pensão do oontrato, apU.ac;ão de penalldA
4. • ~t da dpe .erv1Q08 do inal.

rtiBO 4.! - Esta Lei ntra vigor Da

dat de eua publicação. revogadas a8 dispOSiçõe•• m oontráriO.
refeitura 1 1pa1 d E t- 01a Hidr
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mineral de ~ da Prata, ao. oito 41&8do mie de m&r90de JJ11lno-
vecentos • DO nta e quatro.

DJ

Prefeito MUnioipal

SOIlIA :BEWo~lIBIS

Re p/ expl seoret r1a

•


