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LEI N° 915/2013.
De 20 de Setembro de 2013.

"Dispõe sobre a Alteração da redação do artigo 1® da
Lei Municipal n® 336/93, "alínea C" e Parágrafo Único
do artigo 6®, artigo 11® §2® do artigo 11 da Lei
Municipal citada e, da outras providências"

FLÁVIO PASCHOAL, Prefeito Municipal de Pereiras, Estado de São Paulo

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte
Lei;

Art. 1® - O Art® 1® da Lei Municipal 336/93 de 22 de Abril de 1993 passara ter

a seguinte redaçao: Tica o Poder Executivo autorizado a ceder terreno necessário à instalarão

de industria, comercio atacadista e distribuidor, que seja de interesse do municíoio apó^ p
competente autorização do Legislativo.
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Art. 2® - A "alínea C" do artigo 6° da mesma Lei passará a viaorar com a

seguinte redaçao^ "Apresentar atestado de viabilidade fornecida pela CETESB-Cia de Tecnolooia

de Saneamento Básico no ato da entrega do projeto executivo na Prefeitura Municipal"
«n n

" ^^'90 6® parágrafo único passará a vigorar com a seauinte redarão'

artinn 6 , alem do parecer
^
^ departamento de® engenharia
Obrigatoriamente
os Municipal"
documentos exigidos no
artigo
do
da Prefeitura

redação: «Antes dofio'(d;z?anoísfo

ÍSTirn^óv^pal:

Art^ 5° - Esta Le, entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
disposição em contrário
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Prefeitura Municipal de Pereiras, em 10 de
setembro de 2013.
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