
LEI Utte2.1.4--_ 
ADELINO ANTÔNIO ALVES,Prefeito Municipal de 

Rubindia, Estado de *ão,  Paulo, no uso de suar 

atribuicegs que lhe são conferidas por lei, 

etc., 

PAZ SABER que a Cara Municipal decretou, e 

ele sanciona e promàlga a seguinte lei: 

Artigo 12)- Fica o Poder Executivo autorizado a promover a constitui 

ção, a instalação e o funcionamento de uma empresa pdblica denomina-

da Empresa Municipal de Urbanização e Desenvolvimento (EMURD) com . 

sede e foro jur/dico na cidade de Rubin4ia, Estado de São Paulo e 

prazo indeterminado de duração. 

Artigo 2Q)- A EMURD terá como objetivo a execução de obras, a presta 

cão de serviços e a realização de atividades pertinentes à expansão 

econõmico-social e melhora da qualidade de vida da população, entre 

as quais: 
a)- o planejamento e a execução de obras pdblicas; 

b)- a concessão, permissão ou autorização para a exploração de 

bens e serviços Municipais; 
0)- programas de urbanização e construção de casas para a papu 

laoão de baixa renda; 

d)- a organização, implantação e execução de obras relativas = 
ao Plano Comunitário de Melhora-netos Urbanos; 

o incremento do desenvolvimento encoAmico, estimulando e 
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erticipando de programas nas 'reas agropecudrias, Indus- 
riais, comercial e turisticas, bem como em outras ativida 

Parágrafodnico_ A atuação da empresa, nas atividades que 

des compatIveis. 

lhe são prdprias, far_se-d por via direta ou indireta. 

Artigo 3Q)... O capital autorizado da EMURD 4 de 'je•190004000000 (hum = 
Milho a de cruzeiros), totalmente subscritos pelo Municlpio, dos .= 

quais serão imediatamente integralizados em dinheiro, valores e bens= 
moveis e imóveis. 

§ 1Q. Os bem moveis e imdveis e os valores serão incorpora 

dos atrav4s de Decreto do Poder Executivo, pela cotação apurada em = 
avaliação e fetuada por profissional, empresa especializada ou comis-

são nomeada pelo Prefeito. 

§ 22 A parcela integralizada em dinheiro realizar-se~d 
mediante abertura de 0r4dito especial. 	 continua..0.. 
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continuação........ 

§ 3Q. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir EMTJRD,nos ter 

mos deste artigo, valores e bens mdveis e imdveis pertencentes ao Muni 
cfpio., 

Artigo 42)— Para a consecução de seus fins, a EMERD poder& realizar 

qualquer atividades econtimicas,.coblo; 

a). aquisiçgo, permuta, alienaçgo e locaçgo; 
b)_ contratação de financiamentos, arrendamentos e outras operaçogs 

de cre5ditosi 

c)_ promoção de desapropriação, em programas e planos aprovados pelo 
Poder Legislativo; 

d)_ celebração de contratos, convtnios e ajustes com entidades de di 

reito pdblico ou privado; 

e)— arrecadação de taxas, tarifas ou contribuiçogs para fiscais des-

tinados N manutenção de serviços e ou ressarcimento de gastos. 

Artigo 52). Fica instituído o Plano Comunitário de Melhoramentos Urbanos 
(PCMU), que compreende obras e serviços pdblicos de interesse da popula-
çgo, executados por solicitação e custeio de 2/3, no mínimo, dos proprie 
trios lindeiros aos logradouros beneficiados. 

§12. Os proprietários beneficiados que aderirem ao (PCMU) poderão con 
tratar e pagar seus compromissos diretamente à (BMTJRD); 

§222 Os proprietários que não aderirem ao (POMU), quando executados . 
os serviços ou obras solicitados pela quantidade mínima de interessados 
prevista neste artigo, terão seus compromissos junto a EMURD resgatados 

pela Prefeitura, que os inscreverá em divida ativa e promoverá a cobran-
ça legal cabível. 

§32. Aplica—se as normas do parágrafo anterior, desde que executados 

os serviços ou obras, aos casos de proprietários que aderiram ao (PCMU) 

e descumprirem o contratado. 

Artigo 62). Administrarão a EMUBD uma Diretoria composta de dois membros 

(Presidente é Diretor Financeiro) e Conselho constituido de trás titula_ 
 

res e tres suplentes, todos nomeados pelo Prefeito e demissiveis "Ad nu-
tun". 

§12). Os membros da Diretoria e do Conselho exercerão gratuitamente = 

suas funçoãs, considerados de carater relevante ao Município. 
§22)— Os direitos e obrigaçoãs da Diretoria .e do Conselho serão Fixa-

dos em estatuto aprovado por Decreto Municipal. 

igo 72— Por solicitação da Diretoria da EMERD e ato do Prefeito, pode 
ák 
al5=*er colocados N disposição daquela quaisquer servidores Municipais, 
ssp urados a estes todos; os deireitos legalmerba prfvi os para seu car-

oblico. continua...... 



continuação"... 

Artigo 89. A Prefeitura poderá ceder temporariamente veículos, ma 

quinas, equipamentos, utensílios e materiais do Município à EMURD,para 

o desempenho de suas atribuiçoãs. 

Artigo 92). À EMTJRD reembolsara correspondentemente a Prefeitura = 

pelos gastos das cessogs autorizadas nos artigos 7, e 89. 

Artigo 10). A EMURD fica delcarada de entidade de utilidade pábblica 

e fera jus N isenção de todos os tribu os e contribuiçoffs Municipais. 

Artigo 11). Em caso de extinsão da EMURD, a totalidade de seu patri. 

mtinio reverter—se—á ao Município. 

Artigo 12). Para atender as despesas com a execução desta lei, fica= 

o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adcional especial até o == 

montante de W.1.000.000.00 ( Hum milhão de cruzeiros). com vigZncia até 

31 dezembro de 1982. 

Artigo 13)Q— Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, re 

• vogadas as disposiçots em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubind 

Em 19 de abril de 1982. 

T0NIO AIVES 
Prefeito Municipal. 

Registrada no livrp preprio e publicada por afixação nos logares de 

costume na data de sua publicação, com arquivamento no Cartório de Reg. 
Civil e Anexos local, 

JJ4 	)\/(Â 
DORA! DDIAS 
Secretario* 
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