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LEI NQ 371/85 

DORACY DIAS, Prefeito Municipal de Rubingia, 

Estado de São Paulo, usando das atribuiçiSes/ 

que lhe são conferidas por Lei, etc 	 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal, decretou, 

e ele sancionou e promulgou a seguinte lei:- 

ATUALIZA O QUADRO DE FUNCIONÀRIOS MUNICIPAIS, ELEVA OS VENCII;EN  

TOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: 

ARTIGO 12) O quadro - nico do funcionalismo / 

municipal criado pela Lei n2  02 de 26 de abril de 1965, passa a 

ser o seguinte: 

02 - continlios 	 Padrão 01 

04 - escriturários 	 1f 	02 

14 - artffiees 	 03 

03 - pedreiros 	 t f 	04 

02 - carpinteiros 	 04 

01 - almoxerife 	 04 

01 - jardineiro 	 05 

08 - motoristas 	 05 

01 - secretário da junta do serviço militar 	 05 

01 - chefe do almoxerifado 	 05 

01 - fiscal geral 	 05 

01 - operador de pá carrOgadeira 	 06 

01 - escriturário assistente de administração 	11 	06 

01 - operador de moto niveladora 	 06 

01 - auxiliar de contabilidade 	 ti 	07 

01 - contador 	 07 

01 - tesoureiro 	 07 

01 - secretário 	 07 

ARTIGO 22) Ficam acrescido em 100% (cem por 

cento) os vencimentos dos servidores municipais de Rubingia, a 

partir de 12  de Maio de 1985. 

ARTIGO 32) A escalade vencimentos municipais.  

passa a ser a seguinte, a partir de 12  de Maio de 1985: 

,c) 



Cont. 

Padrão 01 	  Cr$ 346.000. 

Padrão 02 	  Cr$ 387.500. 

Padrão 03 	  Cr$ 495.000. 

Padrão 04 	  Cr$ 587.840. 

Padrão 05 	  Cr$ 657.100. 

Padrão 06 	  Cr$ 740.200. 

Padrão 07 	  Cr$ 809.200. 

ARTIGO 42) As despesas decorrentes com a exe 

cução da presente lei, correrão por conta das verbas proPrias / 

constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário por 

Decreto Executivo. 

ARTIGO 52) Esta lei entrará em vigor a par-

tir de 12  de Maio de 1985, revogadas as disposiç&es em contrário 

Prefeitura Municipal de Rubingia SP 

Em 29 de Maio de 1985. 
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DORAOY DIAS 

Prefeito Municipal 

Registrado no livro próprio e publicado por afixação no local de 

costume com arquivamento junto ao cartório de registro de pesso-

as civil e Anexo Local. 

TJ,ILA 	'AO DIAS 

Secretária. 
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