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LEI NQ 240/77 
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Munici 
pal de Rubinéia, Estado de Silo Paulo 
no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, etc-.-.-.-.-.-.-.- 
FAZ SABER, que a C4mpra Municipal de 
Rubitéia, decretou e elle sanciona e 
promulga a seguinte Lei.-.-.-.-.-.-.-. 

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS  

Artigo 12) - Fica o Executivo Municipal autoruzado-

à abrir um crédito suplementar até o valor de 04 54.700,00 -

(cinquenta e quatro mil e setecentos cruzeiros), destinado à 
complementação do pagamento daaquisição de um caminhão novo, 
adquirido por esta Municipalidade para o serviço Rodoviário -
Municipal (SERM), com recuros provinientes do Auxilio Rodoviá 
rio (ARE). 

ARTIGO 2Q)- 	As despesas decorrentes com a execução 
da presente Lei, correrão por conta da anulação parcial ou to 
tal de dotações consignadas no orçamento vigente. 

Artigo 3Q)- 	Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiç em contrário. 

Prefeitura Municipal de Ribinéla, 
18 de ou •r •  de 

toni4_slves 
Prefeito Municipal 

Registrada no livro própria e publicado por afixação no local 
de costume na data supra. 

Ovteki 	ti 
Y *.as 

/ Secre rio- 



Prefeitura Municipal de Rubinéia, 

Ém 18 de •utubro de 1.77. 
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Prefeio Municipal 
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AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA, A CELEBRAR poNvE/ 

NIO COM O DEPARTAMENTO ,DE EDIFICIOS E OBRAS PUBLICAS - DOP- DA 
SECRETARIA DE OBRAS 'E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SIO PAULO, VI 
SANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS; 

Artigo 12)- Fica o poder Executivo deste / 
Município, autorizado a celebrar com o Departamento de Edifici 
os e Obras Públicas - DOP - Convênio par a efeito de c onstru-/ 
ção de ponte sabre o Córrego São José a altura do Km 01, na es 
trada RUB. 09 que liga a sede do Distrito de Esmeralda a Fazen 

da João '4'edro da Silva, neste Município, na qual o Departamen 
to, colaborá com parte dos materiais, atO o limite de 50 vezes 
ao índice referente à equivlente,digo equivalênica salarial -
vigente, em cada ponte, e a Prefeitura executará diretamente -
ou através de terceiros as referentes obras, com prestação de 

mão obras, complementação de materiais e demais serviços neces 
sári os, nas condições estabelecidas pelo convênio a ser lavra 
do para execução do objeto mencionado nesta Lei. 

Artigo 2Q)- Esta Lei entrará em vigor na da 
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registrada no livro próprio e publicado por afi 
xação no local de costume na data supra. 
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