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

ESTADO DE sAo PAULO

LEI NSl10202 DE 22 DE MARÇODE 1994.

-"Dispõe sobre autorizaQão para uso e -
conservação de ár a pertencent 80 ~

nic!piolt •

EDJALMA DE LIMA VALA, l'refeito Munioi-.pa1 da Estânoia Hidrominera1 de Águas da Pr ta, Estado de são Paulo,
no USO de suas atribuições legais que lhe são oonferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Munioipal da E,!
tânoia Hidromin reI de Águas da Prata, deoretou e eu sanciono e pr.2,
mulgo a seguinte

L E l:- --•• Artigo lQ - Fioa a Prefei tura Munioipa1
da Estânoia Hidramínera1 de Águas d Prata. autorizada a dar em co~
cossão por oanoorrênoi , a inioiati privada, o direito de uso, e~

N N' ,ploraçao e oonse rvaçao , n area de propriedade do munic1pio, 100a1i-
zada no final da Rua Boanerges Ferreira.

Artigo 29 ..•A autoz:ização de que se tr,!
ta o artigo an-éerior será por 05 (cinco) anos e fica oondioionada ao
desenvolvimento de um projeto de formação de horta, plantas ornamen-
tais, árvores frut:!:rras e om.ament is~

Parágrafo 1Ifn1oo- A Prefeitura fioará -
isenta de qualquer despesas que venha ocorrer no desenvolVimento do
projeto quer seja água ou energia e1étrio o

Artigo 3Q - Oonolu1dO o projeto fioa O
,oonoessionario obrigado fom cer semanalmente e gratuitamente ver-

duras e frutas à merenda escolar, funoionários da munioipa11dade e -
entidades.

Artigo 41 - Realizada a concorrênoia se-
rá celebrado um oontrato com o autor da proposta vencedora, no qual
oonstará p ríodo de v lidad • ooncessão não remunerada e em oaso d
desist3noia antes de oompletar o prazo, o munioípio não terá nenhuma
responsabilidade de indenização oom o produtos que ainda tiver p,!
ra oolher.
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Artigo 52 - Est Lei entra em vigor na
data dê SUa publioação, revogad s as dispos19ões em oontrário.

Prefeitura MUnioip 1 da Estânoia Hidromi
neral de Águas da Fr ta, aos vinte dois dias do mês de março de _
mil noveoentos e noventa e quatroo

EDJ~~~jJ"'--'

Prefeito Mun101pa

SONIA BET~~ REIS
Respl expl Seoretaria
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