
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 001 - Publicado: 03/02/2012 

Dispõe sobre: Reajuste da remuneração dos cargos de Prefeito e de Vice-

Prefeito”. Artigo 1º - Nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, 

fica estendido à remuneração dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal o 

reajuste de 6,80% (seis vírgula oitenta por ce... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 002 - Publicado: 03/02/2012 

Dispõe sobre: “Revisão geral anual de servidores públicos e dá outras 

providências“. Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder aos servidores públicos municipais, revisão geral anual à razão de 

6,80% (seis vírgula oitenta por cento). ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 003 - Publicado: 03/02/2012 

Dispõe sobre: "Revisão geral anual de servidores públicos e dá outras 

providências" Artigo 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a 

conceder aos seus servidores públicos revisão geral anual na ordem de 9,80% 

(nove vírgula oitenta por cento) sobre o valor de seus vencimentos... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 004 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Convênio de subvenção destinada à APAE de Presidente 

Prudente”. Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal de Regente Feijó 

autorizado a celebrar convênio com APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Presidente Prudente, pessoa jurídica de direit... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 005 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Convênio de subvenção destinada a Associação de 

Desenvolvimento de Crianças Limitadas “Lumem ET Fides” de Presidente 

Prudente”. Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS 

LIMITADAS �... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 006 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Convênio de subvenção e auxílio destinado a Fundação Mirim de 

Desenvolvimento Social de Regente Feijó”. Artigo 1º- Fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a celebrar convênio com a FUNDAÇÃO MIRIM DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de d... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 007 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Convênio de subvenção e auxílio destinada a Associação Casa da 

Criança de Regente Feijó”. Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal 
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autorizado a celebrar convênio com a ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, insc... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 008 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Convênio de subvenção destinada ao Lar dos Velhinhos Nossa 

Senhora Aparecida da Sociedade São Vicente de Paula de Regente Feijó”. Artigo 

1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o 

“ABRIGO DE IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA”, pessoa ju... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 009 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Convênio de subvenção e auxílio destinada à APAE de Regente 

Feijó”. Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 

APAE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscri... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 010 - Publicado: 14/02/2012 

Dispõe sobre: “Prioridade de passagem de pedestres nas vias e logradouros 

públicos do município de Regente Feijó-SP na forma que especifica e dá outras 

providências.” Autoria: Vereador – Adalberto Aparecido David. Artigo 1º. Fica 

estabelecida a prioridade de passagem de pedest... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 011 - Publicado: 23/02/2012 

Dispõe sobre: “Autorização para celebração de Convênio com o Tribunal de 

Justiça de São Paulo para cessão de Estagiário de Direito com o Município de 

Regente Feijó". Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

celebrar convênio com o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 012 - Publicado: 23/02/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“. Artigo 1º - Fica incorporada ao perímetro urbano do Município de 

Regente Feijó, a seguinte área de terras: ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 013 - Publicado: 13/03/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 014 - Publicado: 03/04/2012 

Dispõe sobre: “Criação de cargos públicos de provimento efetivo e em comissão 

e dá outras providências” ... 
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Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 015 - Publicado: 03/04/2012 

Dispõe Sobre: “Institui pagamento de diária”. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 016 - Publicado: 03/04/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 017 - Publicado: 03/04/2012 

Dispõe sobre: "Denominações de próprios e logradouros públicos na forma que 

especifica e dá outras providências". Autoria: Todos os Vereadores ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 018 - Publicado: 10/04/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 019 - Publicado: 10/04/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“.... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 020 - Publicado: 10/04/2012 

Dispõe Sobre: “Alteração no artigo 1º da Lei Municipal 2.477, de 08/04/2009”.... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 021 - Publicado: 10/04/2012 

Dispõe sobre: “Criação, extinção e reclassificação de cargos públicos de 

provimento efetivo e em comissão e dá outras providências”.... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 023 - Publicado: 08/05/2012 

Dispõe sobre: “Altera dispositivo constante da Lei Municipal nº 2.699, de 15 de 

fevereiro de 2.012”. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 024 - Publicado: 08/05/2012 

Dispõe sobre: “Autorização para celebração de Convênio com o Tribunal de 

Justiça de São Paulo para cessão de imóvel que especifica”. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 025 - Publicado: 08/05/2012 

Dispõe sobre: “Denominação de próprios e logradouros públicos municipais que 

especifica e dá outras providências”.... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 026 - Publicado: 08/05/2012 

Dispõe sobre: “Altera a Lei Municipal nº 2.712, de 11 de abril de 2.012”. ... 
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Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 027 - Publicado: 15/05/2012 

Dispõe Sobre: "Autorização para celebração de convênio com o Estado de São 

Paulo relativo ao Programa “Rede de Proteção à Mãe Paulista”, na forma que 

especifica e dá outras providências".... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 028 - Publicado: 22/05/2012 

Dispõe sobre: “Obrigatoriedade das agências bancárias, no âmbito do município 

de Regente Feijó-SP, disponibilizarem guarda-volumes para seus usuários na 

forma que especifica e dá outras providências.” ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 029 - Publicado: 15/05/2012 

Dispõe sobre: “Autoriza o Município de Regente Feijó a celebrar convênio com a 

Universidade Estadual Paulista - UNESP visando a implantação de rede de 

referência cadastral e base cartográfica do Município de Regente Feijó”. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 030 - Publicado: 22/05/2012 

Dispõe sobre: “Criação de cargo público de provimento efetivo”.... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 031 - Publicado: 05/06/2012 

Dispõe Sobre: “Autoriza celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo”... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 032 - Publicado: 05/06/2012 

Dispõe sobre: “Denominação de Museu Municipal na forma que especifica e dá 

outras providências”. Autoria:- Poder Legislativo Municipal ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 033 - Publicado: 05/06/2012 

Dispõe sobre: “Denominação de Quadra Esportiva na forma que especifica e dá 

outras providências”. Autoria:- Poder Legislativo Municipal ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 034 - Publicado: 05/06/2012 

ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O 

EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 035 - Publicado: 19/06/2012 

Dispõe sobre: “Uso de embalagens biodegradáveis e/ou retornáveis para 

condicionamento de produtos e mercadorias, a serem utilizadas nos 

estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Regente Feijó-SP na 

forma que especifica e dá outras providências.” ... 
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Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 036 - Publicado: 02/07/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“.... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo 037 - Publicado: 07/08/2012 

Dispõe sobre: Adequação de loteamentos e dá outras providências. Artigo 1º - 

Fica o Município autorizado a desafetar de sua finalidade pública as áreas que 

estiverem localizadas fora do alcance da curvatura formada pela observância do 

raio a que alude o artigo 1º desta Lei, transforman... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 038 - Publicado: 31/08/2012 

Dispõe Sobre: “Altera Lei 2.691/11 de 02/12/2011”. Artigo 1º - Fica acrescido ao 

artigo 4º da Lei Municipal nº 2.691/11 de 02 de dezembro de 2011 o inciso I com 

a seguinte redação: I – Abrir por decreto créditos adicionais suplementares 

através de anulação de dotações orça... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 039 - Publicado: 18/09/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 040 - Publicado: 16/10/2012 

Dispõe sobre: “Cobrança de multa dos proprietários de imóveis que não aderirem 

ao esgotamento sanitário da rede pública da concessionária de água e esgotos”. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 041 - Publicado: 16/10/2012 

Dispõe sobre: “Implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010.” ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 042 - Publicado: 16/10/2012 

Dispõe sobre: “Altera artigo 1º da Lei nº 2.728, de 02/07/2012”. Artigo 1º - O 

artigo 1º da Lei Municipal nº 2.728, de 02 de julho de 2.012, passa a vigorar com 

a seguinte redação: ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 043 - Publicado: 06/11/2012 

“Dispõe sobre autorização para alienação de imóvel urbano que especifica”. 

Artigo 1º - Nos termos do artigo 149, da Lei Orgânica Municipal, fica o 

Município de Regente Feijó autorizado a alienar por venda os seguintes bens 

públicos: ... 
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Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 044 - Publicado: 06/11/2012 

Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras 

providências“. ... 

 
Autógrafos - 2012 » Autógrafo - 045 - Publicado: 06/11/2012 

DISPÕE SOBRE: “INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Artigo 1° - Fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município 

de Regente Feijó, o qual terá as seguintes metas: ... 
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