
cont.da Lei n2 460- 

FAZ SA1ER que a Câmara Municipal a- 
provou e eu sanciono e promulgo a se 
guinte lei, 

Artigo 12 - Fica o Prefeito Municipal de Rubineia autori 
zado a celebrar Convênio com a Secretariade Estado da romoção Soe 
ial ao Estado de São Paulo, visando a manutenção de Creche Munici-
ai, arcaádo a Secretaria com a importância de Ncz$12.000,00(doze 
il cruzados novos) para o fim colimado e cabendo a Prefeitura a-
plicar as quantias recebidas unicamente na execução do previsto / 
nesta lei. 

Artigo 22  - Para a celebração e implantação do convônic 
fica o Executivo Municipal autorizado a assumir os encargos normas 
s peculiares ao mesmo, com a realização das despesas compatíveis 
que correrão pelas dotaç3es genéricas ou específicas do orçamento 
suplementadas se necessário. 

Artigo 32 - De igual maneira e para os mesmos fins,fica 
a Prefeitura Municipal autorizada a firmar termos Aditivos e/ou d( 
Retificação e Ratificação com a Secretariade Estado da Promoção / 
Social, que se fizerem. necessários, para atender a finalidade des 
ta lei. 

Artigo 42  - A presente lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçUs em contrário. 

Rubingia,03 de jho e l/89 

ODAIR VIS IN 2OSS .É.A GARCIA 
Prefei o Munici 1 

Publicada por afixação o 
gar de costume,na mes ata. 

LUIZ í'NARDI 
Chefe do Sc. 04 de Expediente 
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LEI N2 461  
Autoriza a celebração de convénio com a Secretariade Estado da 
Promoção Social, para construção de NúCLE0 DE PROMOÇÃO SOCIAL, na 
sede do Município de Rubinéia. 

ODAIR VISINTIN ROSSAFA GARCIA,Prefeito 
do Município de Rubineia, Estado de Sã 
Paulo, usando de suas legais atribui-
ç6es, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal apro 
vou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te lei: 

Artigo 12 - Fica a Prefeitura Municipal de Rubineia,Es- 
tado de Sãu Paulo, autorizada a assinar convenio com a Secretaria 
de -L'stado da promoção Social do Estado de São Paulo, para a cons* 
tração e instalação de um Núcleo de Iromoção Social e Educacional 
na sede do Município. 

Artigo 22  - O Núcleo de -cromoção Social que se trata o 
artigo anterior, será construido em prciprio Municipal, cujo ter-
reno sem benefeitorias possui a seguinte descrição perimétrica:15 
(quinze) metros de frehte, por 30(trinta)metros ditos da frente / 
aos fundos e 450,00metros quadrados. 

Artigo 3Q - O Núcleo de "romoção Social destina-se ex- 
clusivamente ao atendimento de população carente em faixa etárdla 
propria 
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para o desenvolvimento de: 



-cont.da Lei n2461- 
a)programa da secretaria de Estado da Promoção Social e 

da Prefeitura Municipal; 
b)projramas palicos e Irivados e atividades de interese 

se da comunidade referente aos setores de promoção social,saúde e 
nutrição, recreação e lazer. 

Artigo 42  - Na hipótese de vir a ser o Núcleo de romo-
ção Social utilizado em qualquer outra finalidade, que não as fixa 
das no artigo anterior e no Convênio a ser firmado entre as partes 
fica desde jj conferida à Prefeitura Municipal capacidade de gra 
var o imóvel e a respectiva edificação com as condições de cláusu-
la resolutiva de propriedade que se operará de pleno direito,,uma 
ves edificada, transferindo-se a propriedade plena do imóvel a Fa 
senda Ptiblica stadual, com a destinação preferencial para a Se 
cretariade Estado da rromoção Social. 

Artigo 52  - Para fazer face as despesas decorrntes da 
execução da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a 
proceder a abertura de crédito especial que se fizerem necessário 

Artigo 62  - Fica o Prefeito Municipal autorizado novo 
Termos de Aditamento o reti-ratificação, bem como suplementar a 
referida dotação, quando novos recursos forem destinados àquelas 
bras pela 'ecretaria da Promoção Social. 

Artigo 72  - Esta lei entrará em vigor na data de sua / 
publicação, revogadas as disposições em contráio. 

Rubinéia, 03 de julho de 1 989 

ODAIR VI, 	IN ROSSf2A GARCIA 
Prefeito Municipal 

Publicada por afixação no 
gar de costume,na data. 

LUI 	NARDI 
Chefe do •  e  or de Expediente 

LEI Ne 462  

Instituti o Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos 
ODAIR VISINTIN ROSSAFA GARCIA,Prefeito do 
Município de Rubinéia, stado de São Paulo,  
usando de suas legais atribuiçUs, 
FAZ SABER que a Ornara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Artigo 12  - Fica instituido o Plano Comunitário Munici-
pal de Melhoramentos, que obedecerá ao disposto nesta lei: 

FINALIDADE  
Artigo 22  - O Plano Comunitário Municipal de Melhorame 

tos compreenderá a execução de pavimentação,guias,sarjetas,recape 
amentolextensão de rede de água e esgoto,galerias de águas pluvi 
ais e outrasm e será ciocionados por iniciativa própria da Admi-
nistração ou quando solicitados pelos proprietários de imóveis 1.  
calizados nas vias e logradouros públicos onde se dará a atuação. 

APROVAÇÃO  
Artigo 32-0s melhoramentos solicitados serão aprovados 

quando forem de interesse e conveniência do Município, 
Artigo 42  -No caso de pavimentaçãolserá dado prioridad 

às vias e logradouros pálicos ja ,dotados de melhoramentoslcom r 
de de águalesgoto e outros que,necessáriamente se assentem no sue  
solo. 
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