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NTONIO ALVES 
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LEI NP 313/80  

ADELINO ANTONIO ALVES,Prefeito f\uaicipal 

de Rubingia, Estado de Sgo Paulo, no USO 

de suas atribuiç3es legais, etc., 

1/4 
	 FAZ SABER que a Cgmara Municipal decretou 

e ele sanciona e promulga a seguinte lei. 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA 

DA PROMMO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA FINS DE, REFORMA 

DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE RUBINÉIA. 

Artigo 1P)- Fica o Poder Executivo deste Municlpio autori 

zado a celebrar convénio com a Secretaria da Promoçgo Social do Gover-

no do Estado de Sgo Paulo, para fins de reforma do prédio do Centro Co 

munitgrio de RubinÉia, situado nesta cidade de Rubing.ia, sito 'a Rua Ce 

cilia Meireles, 730, constante de uma edificaçao inacabada com a área 

de 1.620 m2, sendo 27,00 metros de frente para a Rua ,Cecilia Meirelese 

igual metragem aos fundos, para a Avenida Olavo Bilac, 60,00 metros de 
e < 

um lado para a Avenida Venicios de Morais e igual metragem do outro la 

do com o terreno de propriedade da Fazenda do Estado de Sgo Pauloyondé 

se acha edificado a Dalegacisade Policia Militar de Rubináia. 

Artigo 2P)- No Prédio inacabado constante do Artigo 1P da 

presente lei, a Prefeitura Municipal de Rubináia, fará concluir CENTRO 

COMUNITARIO DE RUBINÉIA. 

Artigo 3P)- O Centro Comunitário de'Rubingia, destina-se= 

exclusivamente a formaçgo de um nucleo d desenvolvimento de,programas-

da Secretaria da Promoçao Social: 

Programas FAblicos e privados e atividadaG de ..interesse 

da comunidade, referente aos setores de pramoçgc Social,» 

saGde e nutriago, trabalho, recreação e lazer, cultura e 

desportos, que respondam aos interesses das .'sigrias faixas 

etárias da populaçgo carente desde que ngo canflitem com 

os programas das Secretaria de Estãdo. 

Artigo 421 )- Na hipgtese de vir a ser o Centro Comunitário 

utilizado em qualquer outra finalidade, que no as faixadas no Artigo-

22 desta lei e no convénio a ser firmado entra as partes, fica desde = 

ja conferido a.a Prefeito Municipal a capacidade de gravar o bem 'movei 

e a respectiva ediflaa3o, com a condiçZo de clusulas da propriedade, 

'que operara de pleno direito, uma vez verificada, transferIndo-se 	a 

propriedade plena do imóvel 	Fazenda PISblica.Estadual, com destinaçao 

preferencial para a Secretaria da Promoçgo Social, 

Artigo 5P)- Esta lei entrara em vigor na data de sua pu-

blicacgo, revogadas as disposiages em contrario. 



Registrada e publicada em afixação nos luares de costume, 

nesta Prefeitura Municipal e arquivamento no Catgrio de Re 

gistro Civil e Anexos local, na sua data supra. 

1.111212311(22_ 
ADELINO ANTWIO ALVES, Prefeito Munici-
pal de Rubindia, Estado de Sgo Paulo,no 
uso de suas etribuiçogs que lhe são con 
feridas por Leiletc., 
FAZ SABER que a CLLara Municipal decre. 
tau e ele sanciona e promulga a seguir 
to lei: 

AUTO• 	O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O CONESP 

Artigo 12)- Fica a Prefeitura Municipal de Rubindia, autorizada 
a celebrar convênio com a Companhia -de Construçogs Escolares do Esta-
do de São Paulo (CONESP), visando a construção de quadra de Esportes = 
na E.E.P.G. *Agrupada" do Distrito de Esmeralda, 

Artigo 22).-Páráo's fins no artigo 12. fica autorizada a abertura 
de crãditó de"cradito Suplementar no valor de CP30496,000,00 ( quatro_/ 
centos noventa seis milcruzeirog), 

Artigo 32)_ Esta Lei entrara em vikôi. na-data de sua publicação, 
revogadas as disposiçogs em contrario. 

Prefeitura Municipal de 
EM

Rubinia- 
de 	em. 

Ant&lio Alves 
Prefeito Municipal 

LRegistrada e publicada em afixação nos lugares de costume, nesta Pre-
feitura Municipal e arqUivamento no Cartório de Registro Civil e Ane. 
xos local, na sua data, 
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