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LEI N2 014/95

Fone: (045) 272-1136
Diamante D' Oeste Paraná

S~mula: Amplia os incentivos do Programa de
_j apóio a Micro-Ind~stria no Munic;i -

pio de Diamante D'Oeste - Pr,criado
pela Lei n2 04/93 de 01 de abril de
1993, as Indwstrias que vierem se
instalar-se no Municipio, e da ou -
tras providências.

o Presidente da C~mara Municipal de Diamante
D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conforme o
Art. 44 Parágrafo 32 e 52 da Lei Orgânica do Municipio promulga
a seguinte Lei:
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Art. 12

Art. 22

Art. 3Q

Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a
ampliar os incentivos constante da Lei n2 04/
93, de 01 de abril de 1993, com a docação de
Barracões Pré Moldados às Indústrias que.desejarem instalar-se no Municipio, ou as
já instaladas desejarem expandir sua capaci-
dade de Produção .
Os Barracões Pré Moldados, que trata o
Art. 12 serão construidos em tamanho e quali-
dade adequadas ao abrigo das Indústrias pre -
tentendentes, com tamanho máximo de 350,00
(trezentos e cinquenta metros quadradoS), e
sem acabamento complementares.
A habilitação dos interessados se fara atra -
vés de Requerimento, que deverá conter: Fina-
lidades Industriais, Geração Minima de Empre-
gos diretos e Tamanho do barracão a ser doado.
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Par~grafo -unico - O deferimcnto do pedido, so se far~
an&lisc pr~via do Podcr Exccutivo e
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Art. L1º

Art. 5º

Ap6s a construção c o repasse do barracão so -
licitado a empresa beneficiada ter~ prazo ma -
ximo de 120 (cento e vinte)dias'para entrar
cm funcionamento, sob pcna dc devolução do
bar-racão ou em valôres equivalentes.
O barracão doado aos bcnefeci~rios não podera
ser utilizado para fins que não sejam os
previstos na ativj.dade Industrial, não poden-
do ser cedido, emprestado,.ou alienado, sem o
prpvio consetimento do Podcr Exccutivo Munici-
pal.
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Art. 62

Art. 7º

O noder Executivo Municipal poder~ para atender
as finalidades desta Lei, locar recursos Orça-

o omentarios Proprios do Municipio, e outros re -
sultados de Conv.ênios, Doações, Emprpstimos e
Verbas Estaduais ou Federais .
Esta Lei entrar~ em Vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contr~rio.

Gabinete da Presidência

Em 25 de setembro de I 995

o~JOSE JORGE PIOVEZANA
Presidente
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