
-LEI N2  108/68  

OSMAR ANTPNIO NOVAES,Prefeito 

Municipal de Rubinéia,EStado 

de São Paulolnb uso de suas - 

atribuiçogs legais,etc., 

FAZ SABER que a Câmara Munici- 

pal de Rubinéia, decretou e ele sanciona e Promulga a seguinte 

lei:-  

Modifica o artigo 16 da Lei n2  3, de 28mde Abril de 1.965 

e dá outras Providencias. 

Artigo 12) - O artigo 16 da Lei n2  3, de 28 de Abril 

de 1.965, passa a ter a seguintes cargos: 

" Ficam criados e estabelecidos segundo os padrogs - 

classificados por letras, os weguintes cargos: 

a) 1 (hum) coveiro, padrão "a"  

b) 1 (hum) lixeiro, padrão "A"  

c) 1 (hum) Servente,-contfnuo-porteiro, padrão 

ItBil 

d.) 1 (hum) Mototista, padrão "C"  

e) 1 (hum) Secet.da Junta de Serv.Mil.padrão 

II C II 

f) 1 (hum) Fiscal Arrecadador p/ o Distr. de Esmeral- 

da, padrão "C"  

escriturário, Padrão 
11D11 

fiscal lançador, padrão gE" -Sede 

Fiscal Geral, Padrão "F"  

Tesoureiro, Padrão "G"  

Contador, Padrão "H"  

Consultor Jurídico, Padrão 
1111111 

operador de moto-niveladora, Padrão 
F tf 

Secretário Padrão "I"  

- A escala de padrogs de funcionalismo pá 

a ter os seguintes valores: 

NCr$ . 240,00-/  

NW. 250,00 

NCr$. 290,00 

NW. 320,00 

NW. 330,00 

NCr$. 350,00 

SiCrte .38d,O0 

1 	a 

„NCrik. ,430,00 

Padrão a.11, 	o • 	 , a\TCrt. •500,00 

' Artigo'32) = Os'  trabalhadores 'braçais perceberão.  a 

import;n6i4 'de NW'. 5,'0O 'reincó Ortàeiroá Novósrpól4  dià 'dê 

g) 1 (hum) 

h) 1 (hum) 

i) 1 (hum) 

j) 1 (hum) 

1) 1 (hum) 

m) 1 (hum) 

n) 1 (hum) 

o) 1 (hum) 

artigo 2Q) 

blico Municipal passa 

Padrão "A"  

Padrão 

Padrão fico 

Padrão "D"  

Padrão "E" 

Padrão "F"  

Padrão "G"  

Padrão n", 



sua publicação, revogadas as disposiçogs em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubin a, 8 de Maio de 1.968 

ama' 	ntonio 	ov es 
Prefeito Municipal 

l'vro próprio e publicada por 

de costume na sua data supra. 

Registrada no 

afixaçã 

Resp. p 
arneiro 

Secretaria 

= = 

LEI N2 92/68  
OSMAR ANTÔNIO NOVAES; Prefeito Muni-
cipal de Rubinéia,Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuiçogs legais 
etc., 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Rubinéia, decretou ê ele Sanciona e Promulga a seguinte Lei:—

Aumenta os padrogs de vencimentos do funcionalismo 

municipal e dá outras providencias: 

Artigo 12) — Ficam elevados os vencimentos dos Funcio 
narios públicos municipais, 

Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 

Artigo 

11 15 1 

n au 

!VI 

"E" 
"Fu 
"G"  
"H"  

na seguinte escala de padrogs: 

NCr$ . 190,00 
N.Cr. 210,00 
NCI. 230,00 
NCr$. 250,00 
NCr$. 255,00 
Ncr$. 280,00 
NCr$. 340,00 
NCr$. 370,00 

22) Ficam criados os seguintes cargos no Qua- 
dro t5nico do Funcionalismo Público Municipal. 

Coveiro 	 Padrão "A" 
Motorista 	 Padrão "C" 
Artigo 3Q) - As despesas decorrentes da aplicação da 

presente Lei correrão por.conta das verbas próprias do Orçamen 

Vigente e de transposiçogs de verba de pagamento da Pessoalque 

o Sr. Prefeito fica autorizado a proceder nos limites e Termos 
do § único do artigo 66 da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964. 

Artigo 42) — Esta Lei',entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de Abril 

do corrente ano, ficando revogadéis as dispasiçogs em contrario. 
Prefeitura Municipal de liubinéia, 8 de Maio de 1968. 
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