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ESTADO DE SÃO PAULO

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

LEI Nº1.247 DE 06 IE DEZEMBRODE 1994R]"i; G 1ST R o o E: T Í TIll i..o s • D o C li ME ,i'f o S
Ra. Aaf nle Moc'h:<l"C'.06 • São Joõo da Boa VIsta. SI'.

Proto eLado e MicrofillllaQQ se.b o a.o.... ,.""Dispoe sobre a revogaçao do paragrafo 32
do artigo 12, altera o artigo 82 e seu _
parágrafo único, todos da Lei 1.209/94".
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EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei

Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
tância Hidramineral de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

Artigo lq - Fica revogado o parágrafo 39
do artigo 12 da L~i nQ 1.209/94.

Artigo 22 - O artigo 82 da Lei nº 1.209/94

passará a ter a seguinte redação: uVencido o prazo de 60 (sessenta) •
"dias da vigência desta Lei sem que os proprietários tomam providênci-

as em relação a construção de muro e calçada,faplicará a multa referi
da no artigo 72".

Parágrafo l1nico: Persistindo a situação
trinta dias apbs a aplicação da multa esta será repetida nas mesmas
bases, mensalmente até que seja satisfeita as exigências do artigo 1º

Artigo 32 - A multa de que trata o artigo
Q gpmente ser~ aplicada aps propriet~rios cujos im~veis este jam locl!

lizados em ruas j~ pavimentadas.
Artigo 49 - Esta Lei entra em vigor na da-I

a de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromine

.kuas da Prata, aos seüs dias do mês de.dezembro de mil nove-
e noventa e quatro.
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