
 

AUTÓGRAFO N.º 4340/2022 

PROJETO DE LEI N.º 017/2022 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Jose Eduardo Gomes Junior: 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

 
 Artigo 1º: É obrigatória a publicidade dos bens imóveis desprovidos de edificação, 

parcialmente construídos, com obras paralisadas, desocupados, terrenos, áreas verdes e 

institucionais, de propriedade do Município de Jardinópolis, através de publicação no 

Diário Oficial do Município uma vez por ano, bem como instalação de placa ou painel de 

identificação, contendo as seguintes informações e destinação:  

“Imóvel de propriedade Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP, destinado 

...”. 

 Artigo 2º: A publicação anual no Diário Oficial local, trará a relação dos bens 

descritos no artigo 1º desta lei e deverá conter o nome que fora denominado o prédio, praça, 

área verde ou área institucional, quando houver, a rua ou avenida em que se localiza, e a 

numeração do lote e quadra. 

 Artigo 3º: A placa ou painel de publicidade, de instalação e manutenção 

obrigatória, deverá: 

 I - ser confeccionada em letras e tamanho que proporcionem fácil leitura a média 

distância, com apresentação gráfica dos dados seguindo o padrão estabelecido pelo Poder 

Executivo Municipal; 

 II – possuir dimensão mínima de 1,50 (um vírgula cinquenta) metro de cada lado; 

 III – ser instalada e disposta em frente ao imóvel para fácil visualização de todos 

os transeuntes, devendo permanecer no local enquanto perdurar a situação descrita no 

artigo 1º. desta lei; 

 IV – receber do Poder Público Municipal manutenção periódica para assegurar sua 

conservação, visualização e leitura. 

 Artigo 4º: A presente lei no que couber poderá ser regulamentada por decreto. 

 Artigo 5º: Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 

Jardinópolis, 13 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos treze dias do mês de setembro de 2022.  

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

“INSTITUI OBRIGATORIEDADE EM DAR PUBLICIDADE DOS 

BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, SEM 

EDIFICAÇÃO, PARCIALMENTE CONSTRUÍDOS, COM OBRAS 

PARALISADAS, DESOCUPADOS, TERRENOS, ÁREAS VERDES E 

INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

OFICIAL E FIXAÇÃO DE PLACA OU PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, 

E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 13 set 2022 às 15:03:47

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 13 set 2022 às 16:07:35

Log

13 set 2022, 14:29:23 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 7b63ca85-ee18-43f4-b90c-

372949503323. Data limite para assinatura do documento: 13 de outubro de 2022 (14:28).

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

13 set 2022, 14:29:23 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

13 set 2022, 14:29:24 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

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

13 set 2022, 15:03:47 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.241.6.108. Componente de assinatura versão 1.361.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

13 set 2022, 16:07:35 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.200.71.27. Componente de assinatura versão 1.361.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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13 set 2022, 16:07:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

7b63ca85-ee18-43f4-b90c-372949503323.

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 e deve ser considerado parte do documento nº 7b63ca85-ee18-43f4-b90c-372949503323, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 13 de setembro de 2022. Versão v1.15.0.

7b63ca85-ee18-43f4-b90c-372949503323 Página 2 de 2 do Log


		2022-09-13T19:07:38+0000
	Signature




