
 

AUTÓGRAFO N.º 4225/2021 

PROJETO DE LEI N.º 022/2021 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Caio Eduardo Jardim Antonio: 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
                   

                      Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

prévia de editais de atribuições de aulas em jornal oficial, site e redes sociais da 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis. 

                     §1º - A divulgação dos dados e informações previstos no caput tem 

por objetivo consolidar os princípios da legalidade, publicidade e transparência na 

administração pública.  

                     §2º - A divulgação do edital deverá ser feita com antecedência 

mínima de 2 dias úteis da data de realização da atribuição de aulas.  

                      Artigo 2º - As informações publicadas deverão contemplar, no 

mínimo, a unidade escolar, as salas disponíveis, o período e horários das classes/aulas, e 

o caráter e duração da substituição, sem prejuízo de outras informações necessárias para a 

transparência do processo. 

                      Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

           

Jardinópolis, 14 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos quatorze dias do mês de outubro de 2021.  
 
 
 
 
 

 
 

 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE ATRIBUIÇÕES 

DE AULAS EM JORNAL OFICIAL E EM MEIOS 

ELETRÔNICOS.” 

Lei n.º 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

14 out 2021, 12:36:47 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número f4fe84bc-f8cd-412c-bb05-

a09f0decaea9. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2021 (12:36).

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

14 out 2021, 12:36:48 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.

14 out 2021, 12:36:48 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.

14 out 2021, 12:46:07 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.106.4.108. Componente de assinatura versão 1.151.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 out 2021, 13:41:46 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.86.77. Componente de assinatura versão 1.151.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 14 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.
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14 out 2021, 13:41:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

f4fe84bc-f8cd-412c-bb05-a09f0decaea9.

Para validar este documento assinado, 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 f4fe84bc-f8cd-412c-bb05-a09f0decaea9, com

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