
Prefeitura Municipa 	Rubinéia, 
Et 26 de junho e 

ONIO ALVES 
Municipal= 

LEI NQ 262/18  

ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito 

Municipal de Rubinéia, Estai _ 
de São Paulo, no uso de suas a 
tribuiç3es legais que lhe são — 

conferidas por Lei. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal 

de Rubinéia Decretou e ele san 

ciona e promulga a seguinte Lei: 
ARTIGO 12) — Fica autorizado o Prefeito Munis 

cipal de Rubinéia, a assinar "TERMO DE CCNCESSIO DE PRÉDIO 

URBANO", ao Sindica;to dos Trabalhadores Rurais de Santa Fé 
Sul, para instalação da Sub—Sede do Sindicato dos Trabalha 
dores Rurais de Rubinéla. 

ARTIGO 22)— Esta Lei entrará em vigor na da 
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrá_= 
rio. 

Registrado no livro próprio e publicado por = 
afixação no local de costume. 

ecret i o. 
ORACI 



continuação 	 

9.0 	3233, SALÁRIO FAM/LIA 	 Cr$. 5.000,00 

ARTIGO 22)—As despesas decorrentes com a execução da 

presente lei, correrão por conta da anulação total ou par = 
dial de verbas constantes do orçamento vigente, regulamenta 
das por decreto Municipal. 

ARTIGO 310—Esta Lei entrará em vigor na data de sua/ 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Ru. 	ia, 
Em 26 de junho de 1978 

í  Adelin 	tonio Alves 
( Pre i o Municipal 

Registrado no livro próprio e publicado por afixação 
no local 'de costume na sua data supra. 

LEI N2 264/78  

ADELINO ANTONIO ALVES, 'Prefeito Mu 

nicipal de Rubinéia, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições—
que lhe são conferidas por lei. 
FAZ SABER que a Câmara Municipal —
decretou e ele sanciona e promulga 
a. seguinte Lei: 

ABRE =DITO ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÉNCIAS  

ARTIGC12)— Fica o Executivo Municipal autorizado a 
abrir crédito especial até o valor de Cr$. 30.000,00 (trin 
ta mil cruzeiros), destinados para execução de obras e pavi 
mentação asfalticas em vias públicas dai sede doilffunicTpio, 

ARTIGO:: 2Q)As despesas decorrentes com a execução—
da presente lei, correrão por conta da anulação'parcial das 
seguintes verbas constantes do orçamento vigente: 
4110.00.14.76.4491.00q—Cbra9 f15.-b1lcas 

,Implantação d8B Sistemas de Esgoto....Cr$. jMoo,00 
ARTIGO 32)— Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 
Em 26 de junho de 1978. 
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