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LEI N2.410 /87. 

JOX0 MAGRI CARDOSO, Vice-Prefeito Municipal 

em Exercício deste Município de Rubineia, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, etc. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal decretou e 

ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rubineia a Substituir a Lei Munici 

Dal n'=.319/81, de 13 de Abril de 1.981, por outra mais nova para com-

o período deterninado para dar continuidade ao funcionamento da Casa-

da Agricultura instalada neste Município de Rubineial  e da outras - 

ProvidenciaS. 

Artigo 12)- Pica o poder Executivo deste Município Autoriza 

do a celebrar convencio com a Seceetaria da Agricultura para efeito - 

de funcionamento da Casa da Agricultura neste Município, para o perlo 

do de 3C de Abril de 1.987 à 30 de Abril de 1.989. 

Artigo 22)- A Prefeitura Municipal de Rubinéia se incubirg.- 

de: 
1-- Ceder, em comodato, prédio considerado adequado para o-

funcionamenlo: 

11- Arcar coe as despesas decorrentes de utiliza?ão de (4gua, 

eletricidade, telefone, bem como de quisquer tributos que venham reca-

ir sobre o imóvel cedido: 

111-Manter e Conservar o prédio cedido em perfeitas condi- / 

çoes de uso, as suas expensas, inclusive a limpeza diria: 

1V--Fornecer releveis, equipamentos considerados essenciais pe 

la Diviso Agricola De São José Do Rio Preto: 

V - Colocar à disposição da Casa da Agricultura, de imediato 

um servente e um datilegrafo,-podendo ser colocado à Disposição outros 

funciong,rios, de acordo com as necessidade do serviços e disponibilida 

de de pessoal. 

Artigo32)- Ao termino do Convenio, os bens utilizados rever-

terao as entidades de origem. 

Artigo 42)-Fica revogada na integra a Lei de n42.319/81, 

13 de Abril de 1.981. 

Artijo 52)-Esta Lei Entrarg, em vigor na data de sua 

revogadas as dásposiçoes em contrario. 



OX0 MAGRI CARDOSO 

Registrada no livro próprio e publicada por afixaçg.o no local de 

costume na sua data supra. 
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MAGRI CARDOSO 

LETOR DEPTO ADMINISTRATIVO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUDINÉIA —SP. 

EM 	2'\L fl 	 DE 1.987. 

V.PREFLI10 MUNICIPAL EM EXERCÍCIO. 
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