
LEI N2 255/78  
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito ma 
nicipal deRubindia, Estado de são 
Paulo, no uso de suas atribuii?zee/ 
que lhe são conferidas por lei,,, 
FAZ SABER, queaCâmar Mu 
nicipal Decretou e êle sanei náa e 
promulga a seguinte Lei. 	s 	. 

ATUALIZA O QUADRO L4NICO DO FUNCLNALISMO MUNICkIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDUCIkS  

ARTIGO 12) 	- O Quadro tnico do FuncionaliLeme mu 
nicipal criado pelo artigo 16, da Lei n2 2, de 28 de abril de 
1965 passa a ser °seguinte:- 

01 (um) Contínuo 	 padrão 1 
08 (oito)Artifice 	 Padrão 1 
01 (um) Jardeneiro 	  ti.drão 1.  
01 (um) Auxiliar de Escritório 	 .Padrão 1 
01 (um) Pedreitso 	 ~Padrão 2 
01 (um) Carpinteiro 	 sPadrão 2 
01 (um) Encarregado de Serviço de Água 	.Padrão 2 
01 (um) Encarregado de Matadouro Municipal,padrã, 2 
01 (um) Almoxarife 	 , .Padrão 2 
01 (um) Escriturário Assistente de Adainis41 

tração 	 ~.Padrão 2 
01 (um) Fiscal Geral 	 ..Padrão 3 
04 (quatro) Motoristas 	 t..Padrão 3 
01 (um) Secretário da Junta de Serviço Mili- 

tar 	  
Dl (um) Operador de Pá Carregadeira 	 
01 (um) Operador de Motoniveladora 	 

01 (um) Tesoureiro 	  

..Padrão 3 
.Padrão 4 
Padrão 5 

...Padrão 5 
01 (um) Escriturário de Auxiliar de Contkbi- 

lidade 	 $...Padrão 5 

01 (um) Contador 	 'mê...Padrão 5 
01 (um) Secretário  	....Padrão 6 

ARTIGO 2Q) - A escala de Padróesa Funcionalis 

mo Municipal passa a ser o seguinte: 

CONTINUA . • 



ef 
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Padrão 1 	 Cr$ 1.700,00 
Padrão 2 	 o4 2.500,00 
PadrãO 3 	 a4 3.000,00 
Padrãp 4 	 Cr$ 3.500,00 
Padrão 5 	 Cr$ 4.000,00 
Padrão 6 	 Cri 4.500,00 

ARTIGO 32) — O Prefeito Municipal procederá a / 
relotação dos cargos acima, eom aproveitamento dos atuais ser 
vidores, não pódendo, contudo, nenhum servidor s er aproveita/ 
do para cargo que tenta vencimento inferior ao que lhe é pa 
go à daa,,da promulgação da presente lei. 

Parágraeo único— A relotação de que trata a pre/ 
sente artigo, far—se—a por simples apostilamento. 

ARTIGO 42) — Os valores de Salário Famnia pas 
sa a ser fixado em 	75,00 (setenta e cinco cruzeiros). 

ARTIGO 52) — As despesas decorrentes da aplica 
ção da presente Lei, far—se—ão por senta das dotaçèes orçamen 
tárias em vigor, ficando o Prefeito Municipal autorizado a ma 
nejar as verbas de pessoal de uma para outra unidade orçamen/ 
tária se for o caso. 

ARTIGO 62) — Este lei, entrará em vigor na da/ 
ta de sua publicaçãol letroagindo seus efeitos a 12 de março / 
de 1978. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia 
Em 2 	o de 1978. 

ANTONIO LAJES 
Prefeito Municipal 

Registrado no livro próprio e publicado 
por afixação no local de coet e. 
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