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LEI N282) DE 21 DE OUTUB.'tODE 1985.-

"Dispõe sobre autorização para construção

de prédiOs em áreas inferiores às dete~

nadas pela Lei n2692 de 29/10/80."

,

•

•

EDJAL1a DE Ln~ VALA, Prefeito Municipal -
da Estância de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, no ueo de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estâ£
eia de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

L E I:
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo autori-

zado a aprovar projetos e expedir alvará para construção em lo-
tes com áreae inferiores às determinadas pela Lei nQ6g2 de 29/
10/1980.

5 12 - A autorização de que trata o presen
te artigo será concedida aos proprietários de lotes desmembra
dos até 19 de dezembro de 1979•

~ 22 - Os proprietários interessados deve
rão comprovar a data do desmembramento, através de escritura, -
de carta de aforamento ou compromisso, registrados no Cartório
de Imóveis da Comarca e lançados na Prefeitura até a data cons
tanta do parágrafo 12 deste artigo.

Artigo 22 - Fica fixado o prazo de dezoito
meses, a partir da publicação da presente Lei, para os interes-
sados requererem na Prefeitura, a licença e aprovação de proje-
tos para construções.

Artigo )2 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de 19uas
da Prata, aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecen_
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novecentos e oitenta e cinco.
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