
LEI N9253/78  

ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito 
Municipal de Rubinéia, Estado / 
de São Paulo, no uso de suas a-
tribuições legais, que lhe são-
conferida a por lei. 
FAZ SABER, que a Câmara Munici-

pal Decretou e âle sanciona e 
promulga a seguinte Lei. • • 

ARTIGO 12) 	consierado área de lazer a 
parte rural do território do Município banhada pela bacia de 

a 
acumulação hidrelátrica de Ilha Solteira. 

ARTIGO 22) - São consideradas como integram/ 
tes da área de expansão urbana, os desmembramentos inferiores-
a um hectares, ou seja, dez mil metros quadrados, dotados de / 
edificações ou construções que possam servir à habitação, ao 
usoe ao recreio, desde quereferidos desmembramentos não se des 
tinam a exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agro-induá 

ARTIGO 39) - Os imóveis encravados na área / 
de lazer considerada como de expansão urbana ficam sujeitas ao 

impôsto sobre a Propriedade Urbana, a saber: 
a)- predial, quando ocupado no todo ou em parte, 

por edificações ou construções havitacionais e recreativas; 
b)- territorial, o terreno baldio. 
Parágrafo único- Somente se procederá a um lança 

mento tributário, em nome de cada proprietário de área de la-/ 
zer, independente do número de edificações implantadas. 

ARTIGO 49) - Para aplicação desta lei, o § 
22, do artigo 145, da Lei nQ 36, de 31 de dezembro de 1966, / 
passam a ter a segiinte redação: 

"Consideram-se também urbanas as áreas urbanieá/ 
veie ou de expansão urbana, constante do loteanento ou desmem-
bramento aprovado pela rrefeiturr" destinado a habitação, à / 
industria, ao com4rcio ou ao lazer mesmo que colocadps fora / 
das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. 

Pnrd -mfo tnio - Ficam rewadas toda©! os atos 
anteriormente firmadas, em relação ao uso de áreas que excede-
rem aos dez mil metros quadrados, ou menos, cujo loteamento / 

ainda não tenha sido aprovado. 
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ARTIGO 52) 	Esta Lei entrará em vigor na data 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registrado no livro próp io e publicado por afixação 
no l&al de costume. 
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Tm N2254/78  
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Mu 

nicipaI de Rubinéia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições/ 
legais que 1#e são conferidas por 
lei. 
it'A.2: SABER, que a Câmara Municipal 
decretou e ale sanciona e promulga 
a seguinte Lei 	  

JJ\ ABRE CREDITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIR  

ARTIGO 12) — Fica o Executivo Municipal autori/ 

zado a abrir crédito especial ató o valor de c4 140.000,00 / 
(Cento e áuarenta mil cruzeiros), destinado à aquisição de um 
ônibus paia transportes de alunos do município de Rubinóia. 

ARTIGO 22) — As despesas decorrenes com a axe/ 

ouça da presente lei, correrão por conta da anulação parcial 
ou total dg dotações consignadas no orçamento vigente. 

	

RTIGO 32) — 	Esta lei entrará em vigor na data— 
de sua pubii cação, revogadas as disposições em contrário. 
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