
LEI N2 290/19. 
ADELINO ANTONIO ALVES, Prefeito Muni 

cipal de Rubinéiaw Estado de São Pau 
lo, no uso de suas atribuições legai: 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de 
creta e ele sanciona e promulga a se 

guinte Lei: 

AUTORIZA 	A CELEBRAR CONMIO COM A SECRETARIA DA PROM•AO SOCI- 
AL DO ESTADO DE 0 P U • 	•, •ITRA PRe' 	C1 •• 

ARTIGO 12)- Fica a Prefeitura Municipal de Rubinéi; 

autorizada a celebrar convênio com a Secretaria da Promoção So- 

cial do Estado de São Paulo, para 

Centro Comunitário em Rubinéia. 
ARTIGO 22)- O Centro 

instalação no município de um 

Comunitário de Rubinéia, de - 

que trata o artigo 12, será construído em próprio municipal, eu 

jo terreno tem o seguinte roteiro: começa em um marco de madeir 
n2 9-A, da cidade de- cravado na 

Rubinéia, 
frontando 
tância de 
frontando 

divisa do Lote n2 01 da Quadra 
com a Fazenda São José do Rancho 
com essa fazenda com o rumo S.W. 
120,00 metros até o outro marco; 
com a mesma fazenda com o rumo N 

Alegre e segue con —
44* 30' N.E. numa dij 
segue à direita con-

.W. 452  30' S.E., nu- 
ma distância de 200,00 metros até o outro marcos segue à direi 
ta, confrontando ainda com a Fazenda São José do Rancho Alegre-
com o rum() S.W. 442  30' N.E., numa distância de 120,00 metros a 
té à margem da Estrada Rubinéia-Vila União; segue à direita pe-
la margem dessa estrafa e pela divisa das quadras 13-A e 9-A - 
com o rumo N.W. 452 30' S.E. numa distância de 200,00 metros a-

té o marco onde teve o ponto de partida perfazendo uma área to-
tal de 24.000 m2. 

ARTIGO 32)- O Centro Comunitário de Rubinéia, dee_ 

tina-se exclusivamente a formação de um ndlceo de desenvolvimen 
to de programas da Secretaria da Promoção Social-programas pd - 
blicos e privados e atividades de interesse da comunidade, rafe, 
rentes aos setoreslde Promoção Social, saúde e niktrição, traba-

lho, recreação e lazer, cultura e desporto, que respondam aos ir 
teresees das várias faixas etárias da população carente desde -
que não conflitem com os programas das Secretarias de Estado. 

ARTIGO 42)- Na hipótese de vir a ser o Centro Comu 
nitário utilizado em qualquer outra finalidade, que não 
das no artigo 32 desta lei e no convênio-  a ser firmado 
partes, fica desde já conferido ao Prefeito Municipal a 

dade de gravar o Vem imóvel e a respectiva edifice4ão, 

as fixa 
entre a: 
capaci-

com a 



Em 01 de outubro 

ONIO ALVES 
-Pre eito Municipal- 

gibcrado nd livio Pr(Spri-O 'e Publicado por afixação no local 

N.2 1 188 

ontintkaç 	  
pndiçIes de cláusulas resglutiva da propriedade que operará ... 

rlDleno direito, uma vez verificada, transferindo-se a propele 
Lde plena do imóvel à Fazenda Pablica: Itadual , com destina 
a) preferencial para a Secretaria da Promoção Social. 

ÁRTIGÓ 	Et a Lei entrará em vigor na data 

La pablicação, revogadas as.disPosiçUs em contrário. 

Prefeitura Municipal 	ubinéia, 

e cos e na suja data ,supra. 
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