
LEI Ne.330/81.  
A-j1ELINO ANTÔNIO ALVES, Prefeito Municipal de 

Rubindia, Estado de Sgo Paulo, no uso de suas 

atribuiçogs legais,etc., 

FAZ SABER que a Câmara Municipal decretou e = 

ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
DISPOIS SOBRE EMPRESTIMO A SER CONTRATADO COM A CEESP- CAIXA BOONOMI 

CA DO•ESTADO DE SX0 PAULO S/A. 

Artigo 12). Pica a Prefeitura Municipal de Rubindia, autorizada a 
contratar - com a CEESP- CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE. SA0 PAULO S/A., 

nas condiçogs expressas nesta Lei, um emprestimo destinado à aqUisi 

ção de una Moto_.Niveladora e um caminhão basculante destinados para 
o SERM do munic/pio. 
Artigo 29). O valor do emprestimo será de atei Ue.15.000.00040 (Quin 
ze miihoga de cruzeiros) a ser amortizado no prazo máximo.de 5 (cinco) 

anos acrescido de juros e demais condiçogs e encargos a serem estabé' 

lecidos entre as partes. 
Artigo 32). Incidira sobre o emprestimo, correção monetária, de acor 

do com oa /ndices determinados pelas variaçogs das Obrigaçogs Reajus 

táveis do Tesouro Nacional "ORTN", 

Artigo 42). O resgate da d/-Vida será mediante o pagamento de presta-

çogs mensais pela Tabela Price. 

Artigo 5Q)_  Para garantia e ou pagamento das prestaçogs, correçogs,= 

juros, taxas, comissos, multas e demais encargos decorrentes do em 

prestimo a Prefeitura fica tambdm autorizada a conceder as cotas do 

I.C.M. ( Imposto de Circulação de Mercadorias) que couberem ao Muni-

c/pio outorgando procuração a CEESP para receber junto às entidades 

ou órgãos pagadores. 

Artigo 69). Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçgo, re. 

vogadas ás disposiçogs em contrário. 

Prefeitura MUnici ai de Rubindia 
Em 10 de outub- 	dl 

-TONI° ALVES 
*Preieito Municipal. 

Registrado no livro próprio e publicado por afixação no local de 
costume na sua data supra,com arquivamento de Cópia no CartQ. de 
ReA:- ro Civil e Anexo local*  

d'aáACY LAS 
*SECRETA -O. 
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