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LEI N2 167/13  
OSMAR INTO=0 NOVAES,Prefeito Munici- 

pal de Rubinéia, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuiçogs legaisletc 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de—= 

cretou e ele sanciona e promulga a se 

guinte Lei:— 

AUMENTA OS VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO E DA OUTRAS PROVIDÉNCI 

Artigo 12)— A escala de padrogs do funcionalismo Pábli 

co Municipal de Rubinéia, passa a ter os seguintes valeres:... 

Padrão "A" 	  Cr$. 504,00 
Padrão "B" 	  Cr$. 518,00 
Padrão "C" 	  CA. 605,00 
Padrão "D" 	  CA. 684,00 
Padrão "E" 	  Cr. 696,00,  
Padrão "1" 	  Cr. 726,00 
Padrão "G" 	  Q44,  798,00 
Padrão "H" 	  0. 900,00 
Padrão "I" 	  CA.1.044,00 
Artigo 22)— Os trabalhadores braçais, perceberão a im 

portância de 0.350l00 (Trezentos .e cincoenta cruzeiros)mensais 
Artigo 32)— O chefe de Turma passará a perceber os aa 

larios referentes ao Padrão "A", continuando, tanto os traba—= 

lhadores braçais como o Chefe de Turma, sendo regidos pelas = 

disposiçogs da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

Artigo 42)— O cargo de Secretario da Junta de Alista—
me a Militar Padrão "D", fica elevado para o Padrão "E". 

Artigo 52)— O èargo de Motorista Padrão "C"1 -fica ele 

vado para o Padrão "F", ficando obrigados a prestar serviços de 

Operação de Maquinaá em casos de licenças, férias,etc., 

Artigo 62)— As despesas decorrentes com a aplicação = 

desta Lei, correrão por conta das verbas próprias do Orçamento 

vigente, ficando o Sr. Prefeito Municipal autorizado a suple—= 

manter por Decreto, respeitando as disposiçogs da Lei 4.320,de 

17 de março de 1 964, as verbas de pessoal que forem insuficien 

tes para a execução desta Lei. 

Artigo 72)— Esta Lei netrara em vigor na data de sua= 

publicação, revogadas as disposiçogs -m contrario. 

Prefeitura Municipal de R 

EM 09 de abril de 1 973. 

— continua- 

O 	tonio ovada 
Prefei o Municipal 



Prefeitura Munic 
Em 10 de maio d 

O 

1 de Rubinéia, 

ntâniu-NovauSW 
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-continuaçgo- 
Registrado no livro próprio e publicado por afixação no local 
de costume e na imprensa na sua data supra. 

-Resp.p/ secretaria.- 
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LEI. N2.168/73  
OSMAR ANTÔNIO NOVAES, Prefeito Munici-
pal de Rubinéia, Estado de São Paulo,= 

,-..mollso -de 'suas atribuiçogs legais,etc, 
on  

.
4IA''.'' IgAZ .SABER 'que , Câmara Municipal dec,fe- 

YJN 4w 

	 "ele -áqrieiOria e Promulga a 	se- 

44 	 4'  guinte 
' ":ABRE 'CRÉDITO "SúltÉMÉlt'it'li E DA OUTRAS PROVIDEr 

- . 	. 	... 	'' 	. 

Artigo 1Q)- Fica aberto na Tesouraria Municipal um crédi-
to suplementará rubrica 3.2.5.0.81 - contribuição de Prévidiin-
cia Social-item 01, constante do orçamento vigente, no valor de 

C4.20.000,00 ( vinte mil cruzeiros). 
Artigo 22)- As despesas decorrentes com a execução da 

presente lei, correrão por conta da anulação parcial da rubrica 
4.1.2.0.34- Serviços em regime de programação especial, constar 
te do. Orçamenno vigente. 

Artgo 32)- Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-= 
blicação, revogadas as disposiçogs em contrpario. 

-Prefe to.Municipal- 

Registrado no livro próprio e publicado por afixação no 
local de costume e na imprensa na sua data supra. 
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