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LEI:221/76  
OSMAR ANTÔNIO NOVAES,Prefeito Muní 

de Rubinéia, Estado de São Paulo, 
- uso -de. suas -atribuiçoãs 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 

binéia, deixou de aprovar ou rejej 
o projeto de Lei apresentado pela 
gem n.2. 142 de 02 de abril de 1 976 

em conformidade com a Lei Organiva 

Municípios Artigo 26 § 32 promul 
sanciona a seguinte Lei:- 

ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDnNalá 

Artigo 1Q)_ Fica aberto na Tesouraria MunicipC 
crédito especial no valor de C14.2.782,50 ( 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: ppr conta da-  anulação parcial c 
ba 1.2. -SEOREIIARIA- 	 03' 07 0212.001 - Materia3 
manente, :cons:tante:do: ciramentO VMete. 

Artigo 32).. Esta lei' entrará em vigor na data d 
publicação, revogadas, a? ,dispos,içpes .em contrário. 
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1=22.23 
OSMAR ANTÔNIO NOVAES,Prefeito 
cipal de Rubindia, Estado de 
ulo, no uso de suas atribuiço 
gala:- 
FAZ SABER que a Câmara Munici 
Rubinéia, deixou de aprovar o 
tar o projeto de Lei apresent 
la Mensagem n2 145/76 de 05/C 
e,-em conformidade com a Lei 
ca dos Municfpioa Artigo 261 
mulga e sanciona a seguinte.I 

RATIFICAM DE TERMO DE ACÔRDO PARA LIQUIDAM 1MIGIVI 

DrMIDA COM AS CENTRAIS ELÉTRICAS DE SX0 PAULO SA. 

Artigo 12)-'5 ratificado o termo,de licOrdó 
quidaçâo amigável de dívida no RUT 792/025/76 celebrado 
-05/76 com as Centrais Elétricas de Sgo Paulo SA (CESP) 
lor de C4.41.368,45 ( Quarenta sete mil e trezentos 'e 
oito cruzeirds e quarenta e cinco centavos). 

Artigo 22). Esta lei entrará em vigor na data 
publicaçgo, revogadas as disposiv)gs em contrário. 
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