Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL

BENTO GONÇALVES
CÓPIA AUTENTICA

ALTERA A LEI ?IUNICIPAL Nd 313
DE 04 DE ouTupRo DE 1969 (CIN■
DIGO Dg POSTUrtAS) E DiVOUTRAS . :
PROVIDÉNUAS

'iNItTiaNTO JANIR a/zzAaDN Prafeito Municipal de Ben
ta Çoncalves,
'FAÇO SABER, que a Camara Municipal aprovou e eu min
ciono a seguinte Lei*
AaT, id AA.étra !ea",..ltem II do Artigo 1760 da
Lei Municipal n0 313,de 04 de outubro de 1969, passará ater
a, :seguinte redação:
UXT, 176 0 A abertureiHe o fechamentó dos **tabele
ci ► entos Industriais e comerciais do Municlpio. obedcerão,
ao seguinte horário, observados os preceitos da legislação
:taçieral que regula o contrato de duração' o as condiçOesde
trabalhe:
111410**

*

0441.

Para ocomSrcio de modo geral:
a)abertura as 7 horas e fechamento as 19 ho
ras nos dias úteis ' menos aos sabádos, quais
do o expediente se encerrara aá dole horas.
b) O Prefeito Municipal podara, Mediante soll• ►
citação datil classes interessadas, prorrogar
o horário dos eatabelecimentoe comerciais
ata ai; 22 hortas na intima quinzena de cada
aná !'a ainda autorizar a abertura do cornar.
cio aos aabados de arde ou noa vésperas de,
datas ezpe04.019*
,
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III . A Prefeitura Municipal, poderá com os interessa
dos, estabelecer um calerrio anual em cujas
datas o comercio poderá abrir aos sábados de
tarde, renovando-o anualmente no más de janeiro.
ART. 2Q . Esta Lei entrare me vigor na dítta de sua pu
blicaçao, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES,
aos dezenove dias do más de outubro de mil novecentos e, Seten
ta e sete.

FORTUNATO JANI R
Prefeito Mun cipal
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