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

ESTADO DE sÃO PAULO

LEI NQ1.157 DE02 DE JULHODE 1993.

"Dispõe sobre autorização para aprovar

projeto de regularização de desmembre
mento de área, cuja divisão f{sica te
nha ocorrido antes de 19/12/79".

EDJilllA IE LUlA VALA,Prefeito Munic,!

pal da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de sãc Paulo

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei
Faço saber que a Câmara Municipal da

Estância Hidromineral de Águas da Frata, decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte

L E I:

Artigo 12 - Fica o POder Executivo au

torizado a aprovar projeto de regularização de desmembramento de á-
rea, cujos lotes tenham dimensões de at~ 125 m2, edificados ou não
dotados de toda infra astrutura.

Artigo 22 - A autorização de que se
trata o artigo anterior, ser~ concedida aos projetos de regulariza-
ção, cuja divisão física da área tenha ocorrido at~ deaembro de 197 •

Artigo 32 Os interessados no benef!

cios da presente Lei, deverão comprovar a data da divisão da drea _
mediante a apresentação de lançamento de impostos individualizados
contas de água e luz, compromisso de venda e compra registrado em
cartório ou cartas de aforamento.

Artigo 4Q - Os requerimentos para apr
vação dos projetos de regularização, referidos no artigo 12 deverão
ser protocolados e aprovados no prazo de 18 meses , da publicação
desta Lei.

Artigo 52 - Esta Lei entra em Vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefei tura Municipal da Estância Hidr
mineral de 19uas da Prata, aos dois dias do mês de julho de mil naV
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centGS e noventa e três.
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