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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁG UAS"

ESTADO DE SAO PAULO

LEI Q 1.231 DE 29 DE JULHODE1994

"Disp· sobre autorização de u o a título -
prec'rio de 1móveis pertenoent e o muniol

pio".

EDJALMADELIMAVALA,Prefeito Jtunioipal d
Estânoia Hidrom1n ra1 de Aguas da Prata, Estado de slo Paulo, no -
uso de suas tribuiçõea legais que lb$ são oonteridas por lei.

Faço sab r que a Obar8 Munioipal 4a Estân-
cia HidrClllinerG1 de Águas da Prata, dec~tou e eu sanoiono e proDlll!
go • segu.1nt

L E l:-- - ú

Artigo li - Fio a Pretei tur da Estância Hi
dramineral d Águ s da Prat&, torizada a per.m1tir o u o título

•
precário, de iJIlcSveisde ua propriedade localizado no Bairro de são
Roqu da Fartura Vila BOS88 S nhora Apare oida , pe1a T 1 comunie -
çõe8 de sãõ Paulo S/A - TELESP.

:Paráçafo tfnico - Os imóV is referidos no -
presente artigo são o 8 guintec

I - Um oamodono pr4dio localizado à Rua XV
de NovembronQ 267 no Bairro d são Roqu da Fartura;

11 • Um comodono prédio localizado à Bna Lu-iz o rio e nQ 128 (ESCOla) na Vila Nossa Senhora ApareCida.
Artigo 2Q - A permissão d que trata o art~

go 1Q, é pelo prazo de 10 (dez) anos, não erá remunerada e de
tina a instalaçio d aparelho e equipamentos nee ssár10 a auto
tiv.&ção ee sistema de telefone no Bairro ti são ROqu da Fa*tura
Casoat.tv1la Nossa senhora Apa oida.

Artigo 3! - Esta Lei entr •• vigor na qta
de ua pub1ioaç*o. revogadae as di posições em contráriO.

Prefeitura Municipal da Estância H1dromine-
r 1 de Aguas d Prata, aO vint e nove dia8 do mls de julho de mil


