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AUTÓGRAFO N.º 4205/2021 

PROJETO DE LEI N.º 014/2021 do Legislativo, de autoria dos Vereadores 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos e Leandro Moretti Serrano: 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
                       

   Artigo 1º: Ficam os Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Jardinópolis obrigados a colocar em seus órgãos e unidades, cartaz educativo referente à 

prática de assédio moral e de desacato ao servidor público municipal, com publicação 

extensiva às respectivas redes sociais ativas e sítios eletrônicos.  

   Parágrafo 1º: O cartaz e/ou publicação deverá conter os seguintes 

dizeres: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – 

detenção de seis meses a dois anos, ou multa. (Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940)” e “O assédio moral é prática repreensível e contrária aos direitos 

humanos e à cidadania e traz dano à personalidade, dignidade ou integridade física ou 

psíquica do trabalhador.” 

   Parágrafo 2º: O cartaz deverá ser impresso em tamanho e forma que 

possibilitem a fácil leitura do seu conteúdo e deve ser afixado em local visível, 

preferencialmente em guichês de atendimento, em portas de acesso ao público e em 

murais informativos.  

   Artigo 2º: Deverá ser afixado, no mínimo, um cartaz por área útil 

correspondente a 50m² (cinquenta metros quadrados).  

   Parágrafo Único: Com relação a publicação nas redes sociais oficiais e 

sítios eletrônicos, esta deverá estar explícita na página inicial, destacada no feed ou página 

inicial do sítio eletrônico, de forma que todo e qualquer visitante possa ser cientificado. 

   Artigo 3º: A fiscalização da aplicação desta Lei será definida por 

ocasião da regulamentação por decreto ou ato da mesa, e poderá ser acompanhada pelas 

entidades representativas dos servidores municipais. 

   Artigo 4º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Jardinópolis, 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos dezessete dias do mês de agosto de 2021.  

“Torna obrigatória nos órgãos e unidades do Poderes Executivo e 

Legislativo do Município a colocação de cartaz educativo referente à 

prática de assédio moral e de desacato ao servidor público municipal, com 

publicação extensiva às respectivas redes sociais e sítios eletrônicos” 

Lei n.º 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

18 ago 2021, 11:30:02 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 4c650e73-d5a9-4da4-a098-

89b3e82a623c. Data limite para assinatura do documento: 17 de setembro de 2021 (11:11).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 ago 2021, 11:30:04 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

18 ago 2021, 11:30:04 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

18 ago 2021, 12:14:29 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

189.92.120.121. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 ago 2021, 13:32:22 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.84.59. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 ago 2021, 13:32:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

4c650e73-d5a9-4da4-a098-89b3e82a623c.

Hash do documento original (SHA256): 9054d43d03379079c49735fe164849acaa9d71a8d70b7f3a25a595cfbe071bc9

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4c650e73-d5a9-4da4-a098-89b3e82a623c, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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