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'Prefeitura da 6Jtâncía de .ÁguaJ da 'Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo-----

LEI Nº840 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1985.-

"Autoriza o Poder Executivo a conceder
Alvará de Licença, para instalação de
ind~strias não poluentes.tt

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Munici-
pal da Estância de Águas 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 E~
tância de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se
guinte

L E I:

Artigo lQ - Fica o Poder Executivo au-
torizado a conceder Alvará de Licença, para localização e fun-
cionamento à indústrias não poluentes, que pretenderem se ins-
talar na zona definida no Plano Diretor como área comercial, -

-' -rua Dr.Brandao, apos aprovaçao da CETESB.

Artigo 22 - O alvará constante do arti-
go 12 será dado por um ano, a título precário •

Artigo 32 - Decorrido um ano de funcio-
namento da indústria, o proprietário ou seu representante terá
que exibir à fiscalização da Prefeitura, a comprovação (cartei
ra de trabalho assinada pelo empregador) do registro de, no mí-
nimo 20 (vinte) empregadoe.

Artigo 42 - A comprovação de que trata
o artigo 32, dará ao Executivo a obrigação de fornecer o Alvará
definitivo. -Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.
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