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Artigo 9o)-Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação e terá(eficien) eficácia a partir de lo de ja 
neiro de 1 978, data em que ficarão revogadas as disposições em 

contrário. 

Registrada no livro próprio e publicada por 

afixação no local de costume na ata supra 

Oto. 
racy as 

S c etário- 

LEI No 244/77 
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Muni-
cipal de Rubinéia, Estado de São Pau- 
lo, no uso de suas atribuições 	que 
lhe são conferidas por Lei, etc 	 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
cretou e ile sanciona e promulga a se 
guinte Lei, 	  

Artigo lo - Fica autorizado o Poder Executivo 
a firmar convênio com a Secr-taria de Estado da Saúde-
para o funcionamento do PAS. (Posto de Assistência Sani 
tária), no Distrito deEsmeralda. 

Artigo 2o - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrãric 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 
Em 28 de outubro de 1977. 
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Registrada no livro próprio e publicado por 

afixação no local de costume na data supra. 

IEI NQ 245/77 
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Muni-

cipal de Rubinéia, Estado de São Pau- 
lo, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de- 
cretou e êle sanciona e promulga a 

seguinte Lei.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

AUTORIZA O PREFEITO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE 

RELAÇOES DO CCM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O CENTRO DE LAZER DO 
TRABALHADOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Muniaibpio de Rubinéia, do Estado de São / 

Paulo,de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Ses-
são de 11 de novembro de 1977, promulga a seguinte Lei: 

Artigo 12  - 	Fica o Poder Executivo autorizado a 
cele-brar Convênio com a Secretaria de Relações do Trabalho - 
do Governo do Estado de São Paulo visando a implantação 	do 
Centro de Lazer do Trabalhador neste Município. 

Artigo 22  - 	Fica o Poder Executivo autorizado a 
tomar todas providências necessárias à execução do convênio. 

Artigo 32  - 	As despesas decorrentes do convênio- 
correrão por conta do orçamento da secretaria conveniente,sen 
do que o Município suplementará se necessário, com recursos-
próprios, a insil-P4 riftnciPQ ei_R dotação. 

Artigo 4Q - 	Esta Lei entra em vigor na data 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitu#: Municip-  de Rub é 
Em 14 de novembro 

n o Alves 
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