
 

AUTÓGRAFO N.º 4257/2022 

PROJETO DE LEI N.º 001/2022 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Cleber Tomaz de Camargos: 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

           Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, por meio de suas respectivas Secretarias, 

obrigado a dar publicidade e divulgação prévia e diária, em especial pelo site da Prefeitura 

Municipal de Jardinópolis, do cronograma de ações e serviços de zeladoria urbana 

executados diretamente pela municipalidade ou por empresas e concessionárias contratadas.  

 

 Art. 2º A divulgação prévia do cronograma de ações e serviços de zeladoria urbana 

destina-se a:  

 I - atender aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, em 

especial os da eficiência e publicidade; 

  II - assegurar o princípio da continuidade, evitando a interrupção de serviços 

públicos de interesse da coletividade. 

 

 Art. 3° Entende-se por ações e serviços de zeladoria urbana os seguintes itens:  

 I - tapa-buracos, recapeamento e pavimentação em vias públicas;  

 II – construção ou manutenção de mata-burro;  

 III - poda de árvores e arbustos;  

 IV - varrição;  

 V – alteração, implantação e reparo da sinalização de trânsito;  

 VI – alteração, implantação e manutenção da iluminação pública;  

 VII - limpeza de galerias, córregos e rios;  

 VIII - conservação e manutenção de jardins e canteiros;  

 IX - conserto de calçadas, guias e muretas;  

 X - limpeza de monumentos;  

 XI - pintura;  

 XII - capinação, raspagem, sacheamento e roçada;  

 XIII - limpeza e revitalização de praças, cemitério, parques e demais áreas 

públicas;  

 XIV – construção, reparo e desobstrução do sistema de captação e passagem de 

águas pluviais; 

 XVI - reformas de acessibilidade;  

 XVII - instalação, conserto, substituição e limpeza de equipamentos públicos e 

mobiliário urbano; 

“Dispõe sobre a publicidade e divulgação prévia do cronograma 

de ações e serviços de zeladoria urbana executados diretamente 

pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis ou por empresas e 

concessionárias contratadas para este fim, e dá outras 

providências.” 
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 XVIII – ligação e reparos de vazamento de água e esgoto; 

 XIX – pontos de espera e horários do serviço de transporte de pacientes para 

hospitais, clinicas, laboratórios e demais tratamentos de saúde, com indicação de eventuais 

números de telefone para esclarecimento e atendimento de munícipe; 

 XX – campanha de vacinação humana e animal, com local, dia e horário; 

 XXI -  construção, reformas e manutenção de prédios públicos. 

 

 Art. 4º O município divulgará, ainda, por meio da internet, em seu site oficial, 

sempre no último dia de expediente do mês, o cronograma de ações e serviços de zeladoria 

urbana previstos para o mês seguinte, quando houver planejamento preparado, indicando 

em qualquer situação: 

 I - o tipo e um breve descritivo das obras e serviços; 

 II - o período em que serão realizadas as obras e serviços; 

 III - a localização exata com numeração/nomenclatura da via pública ou pontos de 

referência; 

 IV - Secretaria municipal, departamento ou órgão responsável pela execução ou 

supervisão do serviço. 

 Parágrafo único.  Toda alteração que sofrer o cronograma de ações e serviços de 

zeladoria referente atraso ou cancelamento deverão ser disponibilizadas no site do 

Município, com a devida justificativa e previsão de retomada. 

 

 Art. 5º Juntamente com a publicação prevista no art. 4º, será informada a situação 

atual de cada um dos serviços programados na publicação anterior: se concluído, em 

andamento, cancelado ou atrasado. 

 

 Art. 6° O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar por decreto, seus 

procedimentos e rotinas para atender a norma estabelecida nesta Lei. 

 

 Art. 7° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias, 

suplementadas se necessário. 

 

 Art. 8° Esta Lei entra em vigor 30 dias da data de sua publicação.  

 

 

Jardinópolis, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2022.  
 
 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

15 fev 2022, 13:57:02 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número f7e5fd8d-ec5c-4079-853d-

3f61332ad98a. Data limite para assinatura do documento: 17 de março de 2022 (13:56).

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

15 fev 2022, 13:57:10 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.

15 fev 2022, 13:57:10 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.

15 fev 2022, 15:03:01 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.58.183.115. Componente de assinatura versão 1.210.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 fev 2022, 16:09:01 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.191.24.104. Componente de assinatura versão 1.210.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 15 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.
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15 fev 2022, 16:09:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

f7e5fd8d-ec5c-4079-853d-3f61332ad98a.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número f7e5fd8d-ec5c-4079-853d-3f61332ad98a, com

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