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LEI N2 92/68  
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sua publicação, revogadas as disposiçogs em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubin a, 8 de Maio de 1.968 

ntonio ov es 
Prefeito Municipal 

Registrada no l'vro próprio e publicada por 

OSMAR ANTONIO NOVAES; Prefeito Muni-
cipal de Rubinéia,Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuiçogs legais 
etc., 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de 

I Rubinéia, decretou ê gle Sanciona e Promulga a seguinte Lei:— 

Aumentq os padrogs de vencimentos do funcionalismo 

municipal e dá outras providencias: 

Artigo 12) — Ficam elevados os vencimentos dos Funcio 

ndrios públicos municipais, na seguinte escala de padrogs: ' 

Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
Padrão 
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OBO 
OCO 
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NCr. 190,00 
NCI.$. 210,00 
NCr$ . 230,00 
NCr$. 250,00 
N.W. 255,00 
NCr$. 280,00 
NCr$ . 340,00 
NCr$. 379,00 

Artigo 22) Ficam criados os seguintes cargos no Qua-
dro único do Funcionalismo Público Municipal. 

Coveiro 	 Padrão "A" 
Motorista 	 Padrão "C" 
Artigo 3Q) — As despesas decorrentes da aplicação da 

presente Lei correrão por.conta dai& verbas próprias do Orçamen 

Vigente e de transposiçogs de verba de pagqmento de Pessoalque 

o Sr. Prefeito fica autorizado a proceder nos limites e Tgrmos 
do § único do artigo 66 da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964. 

Artigo 42) — Esta Lef,entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroqgindo seus efeitos a partir de 12 de Abril 

do corrente ano, ficando revogadas as dispesiçogs em contrário. 

Prefeitura Municipal de l ubinéia, 8 de Maio de 1968. 



Osma A tonio Novaes 
Prefeito Municipal 

ivro pr6prio e publicada por afixação no 

na sua data supra. 
Registrada no 

local d east 

Rivaldo,Carneiro 
Resp. p/ Secretaria 

LEI N2  93/68 
OSMAR ANTÓNIO NOVAES,Prefeito Munici-

pal de Rubinéia, Estado de são Paul ¡- 

no uso de suas atribuiçoes legais,etc, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal- de _ 

Rubinéia decretou e ele Sanciona-e promulga a seguinte Lei. 
Artigo 1(0,- Fica criado como entidade autárquica Mu 

nigipal, o Serviço de Agua e Esgotos ( S.A.A.E.), com personali 
dade jurídica própria, sendo o Faro da Cidade de Santa F4 do - 
Sul,Estado de ião Paulo, dispondo de autonomia e0conômico-finan 
ceira e administrativa dentro dos limites traçados na presente-

Lei.- 
Artigo 2Q) - O S.A.A.E. exercerá a sua ação em todo 

o Município de Rubinéia, dompetindo-lhe com exclisividade: 
a) - estudeir,projetar e executar, diretamente ou ,- 

diante contrato com organizaçogs especializadas em engenharia -

sanitárias, as obras relativas à construção, ampliação ou remo-

delação dos sistemas Municipais de abastecimentos de água potá-
vel e de esgotos sanitários; 

b) - operar, manter, conservar e explorar os servi-
ços de água potável e de esgotos sanitários e as contribuiçogs 

de melhoria que incidirem sabre os terrenos que incidirem sabre 
os terrenos-beneficiados com tais serviços; 

c) - exercer quaisquer outras atividades relaciona-
das co os sistemas municipais de água e esgotos,compativeis cor 
as leis em vigor. 

artigo 3Q) O S.A.A.E. será administrado por um Dire-
tor, sempre-que possível engenheiro civil ou sanitarista nomea-
do pelo Sr. Prefeito Municipal. 

Parágrafo primeiro - Poderá a Prefeitura, entretanto, 
contratar a administração do S.A.A.E. com o D.O.S. ( Departa- 
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