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LEI Ne 220/76  

OSMAR ANTONIO NOVAIS; Prefeito Mu, 
nicipal de Rubindia, Estado de São 

Paulo, usando das atribuiçois que 
lhe são conferidas por Leil etc., 
PAZ SABER que a Câmara Municipal = 
decretou e ele sanciona e promulga 
e seguinte lei:- 

IA OS. VENCIMENTOS E OS SÁURIOS DO PESSOAL E DA OUTRAS  
TIDENCIAS 
-4rtigo 12). A escala dos vencimentos dos servidores mu, 

Lpais passa, a partir de 1Q,de março do corrente ano, a se 
aguinte:- 

Padrão eA" 	 rt$. 800,00 
Padrão "B" 	.D4. 1.050,00 
Padrão "C" 	 D4. 1.080,00 
Padrão "D" 	 D4.: 1.270,00 
Padrão "E". . . . . 	. • • M. 1.420,04 
Padrão "Fe 	 (4. 1.460,00 
Padrão "5" 	 Cr$. 1.500,00 
Padrão "H" 	  414. 1.660,00 
Padrão "1" 	 Q4. 1.860,00 
Padrão "J"._ 	 074. 2.030¡00 
Padrão "L" 	 ca. 2.200,00 
P§drão "M" 	 Qe. 2.500,00 

Artigo 212). Fica o Prefeito Municipal autorizado e . 
1.éditos suplementares para, atender As despesas com a exe 
la presenee lei: 

Artigo 3Q)_ Esta lei entrara em vigor na data de sua 
ção, revogadas as disposição em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubindia, 
Em IA de março de 1 976. 
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LEI:221/76  

OSMAR ANTÔNIO NOVAES,Prefeito Muni 

de Rubinéia, Estado de São Paulo, 

-uso -de. suasistribuiçogs 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
binéia, deixou de aprovar ou rejej 
o projeto de Lei apresentado pela 
gem n2 142 de 02 de abril de 1 976 

em conformidade com a Lei Orgânico 

Municípios Artigo 26 § 3Q promul, 

sanciona a seguinte Lei:_ 
ABRE CREDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVII/UW.  

Artigo 12)- Fica aberto na Tesouraria Municipa'! 
crédito especial no valor de C4.2.782,50 ( Dois mil setek, 

e oitenta e dois cruzeiros e cincoenta centavos), destina 

ao pagamento de taxas telefonicas devidas correspondentes 
exercício de 1 975., 

Artigo 22),. As despesas decorrentes com a exec 
da presente Lei, correrão:  pPor conta da anulação parcial c 
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manente, constante do orçamento: 

Artigo 3Q)- Esta lei. entrará em vigor na data C.  
revog adas, 
   

publicação, eg 	as Aisposiçoês .em contrário. 

ra Municipal de Rubinéia, 

io je 1 976. 
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