
LEI N2 131/70  

	  RUBENS MESSAROS, Prefeito.Munjcipa 

de Rubinéia, Estado de São Paulo, 

• 	4 4 4 444 0 	 4 no uso de suas atribuiçogS legais. 

FAZ SABER, -que a Camara Municipal -

de Rubinéia decreta e ale sanciona 

e promulga a seguinte Lei:- 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS MUNICIPAIS E DA OU- 

TRÁS PROVIDENCIAS. 

Artigo 1Q)- Fica o Poder Executivo autorizado a -

alienar às Centrais Elétricas de São Paulo S.A. "CESP" os 1---s 

de propriedade do Município, situados dentro da área de inunaa 

ção da bacia de acumulação da Hidreelétrica de Iha Solteira e, 

especialmente, 

a)- um imóvel denominado lote n2 23, com a área de 

12.100 M2 situado nesta cidade, pelo preço de Cr$. 7.200,00; 

b)- um imóvel lote n2  7, da quadra n2 11, ond.e foi 

edificado o prédio da Delegacia de Policia e Cadeia Pública, -

pelo preço global de Cr$. 17.761,00; 

c)- uma casa residencial e os respectivos lotes n2s, 

16 e 17 da qaadra 24, pelo preço global de Cr$. 6.911,00; 

d)- um lote de terreno de n2  14 da quadra 30, onde 

se encontra construída uma casa de tábuas com 2 cômodos, pelo -

preço global de Cr$ 1.536,00; 

e)- uma quadra de terra, com a área de 8.464 m2 _ 

denominada quadra n2 7 e o prédio nela construido e destinado- 

is ao Ginásio Estadual de Rubinéia, pelo preço global de CR$ 

97.090,00; 

f)- um imóvel construido em parte da quadra 15, 

onde se encontra construido o prédio destinado à sede da Prefe 

tura Municipal, pelo preço global de Cr$ 74.885,00; 

g)- um imóvel denominado lote n2 14 da quadra 11 

onde foi edificado o prédio do Pasto Telefônico, pelo preço 

global de 6$ 11.807,00; 

h)- dois lotes de terra denominados 12 e 13 da qua 

	

dra 12, com a área total de 1.008 m2, pelo preço global 	de 
C$2.520,00; 

	

1)- trás lotes de terra denominados 4,5 e 6 	da 

quadra 23, com a área total de 1.296 m2, pelo preço global de 

Cr$ 2.540,00; 
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Artigo 22)— Fica o Prefeito Municipal autorizado 	a 

alienar a quem de direitontodos os bens, direitos e ações que 
possui ou venha a possuir e que forem enquadrados na zona de 
desapropriação para a formaça'o do lago alimentador da represa —
de Ilha Solteira. 

Artigo 32)— Fica autorizada a mudança da zona urbana 
de Rubinéia para o perfmetro jc demarcado no local denominado 
Vila União, devendo o Prefeito Municipal, por decreto, dar os 

contornos do novo perímetro urbano. 
Artigo 42)— Fica o Poder Executivo autoriz o a doar 

dre-- situadas dentro do novo perímetro urbano, no P o de Lot=a 
ImenuJ Geral, ao Exército Nacional para a construção do Clube do 
Oficiais e identicamente a todas as pessoas que se comprometam 
a construir prédiod com plantas devidamente autorizadas, no pra 
zo de 6 (seis) meses. 

Parágrafo Unico— Nas escrituras de doações devera con;  
tar a cláusula resolutiva de retorno do imóvel ao patrimônio 
municipal não cumprindo o donatário a sua obrigação no prazo 
estabelecido no artigo anterior. 

Artigo 5Q) O Poder Executivo poderá contratar com 
orgãos governamentais ou com as Centrais Elétricas de São Paulo 
S.A.a implantação dos melhoramentos urbanos necessários à Nova 
cidade. 

Artigo 62)— Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário e sua execução 
dependerá de verbas orçamentárias. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 30 de dezembro 1970 

Rubens Messaros 
Prefeito Municipal 

Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local —
de costume e na imprensa da sede da comarca na data sdpra. 

  

  

António Novaes= 
= Secretário= 
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