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SUMOIA- AU'IDRIZAO CHEFECOEXECUI'IVOMUNICIPALA CHIARPHOGRAMADEAPOIO

AHICq) INDUSTRIAN:) I1UNICIPIODEDIAMANTED'OESTE,E DA OUTRAS

PHOVIDÊNCIAS.

A câmara ~1unicipal de Diamante D'Qeste, Estado do Paraná aprovou,

e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 01- Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a criar o Progra-

ma de Apoio a Hicro Indústrias que desejam instalar-se neste Nu-

nicípio.

Art. 02- O apoio de que trata o Artigo 01 desta Lei, origina-se a doação

de materiais para construção de estrutura básica, cedência de á-

•
rea (terreno) para implantação e assistência" técnica

rol conforme segue:

'ta) - cedência de área (terreno) comaté 10.000 m2;

b) - cercamento total da área cemalambrado;

c) - calçamento do pátio industrial;

d) - até 1007i;Tâe pedra britada;

e) - até 100 m3de areia;

(engenhei-

"-'""~ .•.,f) - 30.000 tijolos de 6 furos;
'~r ~. P.

g) "'"_até-tOO sacas de cimento;

h) - até" 4. 000 kg. de ferro para construção;
.'

i) - até 6.000 telhas de barro;

j) - até 40 metros de madeira para caixarias;

1) - assistência técnica (engenheiro);
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m) - serviços de terraplanagem e infra-estrutura do local:

n) - umtelefone oomercial,

o) - isenção de impostos municipais por 20 anos.

Art. 03- Os recursos a serem aplicados no "Programade Apoio a rlicro

Indústrias advirão da criação de umCrédito Especial a ser

aberto mediante Lei autorizatória.

Art. 04- A área (terreno) ocupada, sarente será doada à m= IndÚs-

tria após 02 (dois) anos efetivarrente instalada no ,1unicí-

pio.

Art. 05- A presente Lei entrará emvigor na data de sua publicação ,

revogando-se as disposições emoontrário.

GABINEI'E00 PREFEIIDMUNICIPALDEDIAI''IANTED'OESTE

Ao 19 dia do mês de abril de 1.993.

..Prefeito Hunicipal
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