


 

Projeto   de      Lei   nº  019/2022 
 
 
 

EMENTA: “REVOGA O CARGO DE VIGIA,  
CONSTANTE DO ANEXO II E RECONHECE A 
EXECUÇÃO INDIRETA DAS ATIVIDADES DE 
COPEIRA E SERVENTE-ZELADORA, DO ANEXO I, 
AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.877, DE 05 DE 
FEVEREIRO DE 2004, QUE 'Dispõe sobre a 

reorganização e reestruturação do Quadro de 

Servidores da Câmara Municipal e fixa seus respectivos 

vencimentos e dá outras providências', DANDO 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 
 
 
 

    SENHORES VEREADORES 
 
 
 

A  MESA DIRETORA APRESENTA  PARA  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  

SEGUINTE: 

 
 
 

  Art. 1º Fica revogado o cargo de VIGIA, de provimento efetivo e regido 
pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais – Lei nº 605/1968, constante do 
item II do Anexo II da Lei Municipal n.º 2.877 de 05 de fevereiro de 2004, que 'Dispõe 

sobre a reorganização e reestruturação do Quadro de Servidores da Câmara 

Municipal e fixa seus respectivos vencimentos e dá outras providências. 

 
  Art. 2º No âmbito da Câmara Municipal de Jardinópolis, poderá ser 
objeto de execução indireta as atividades de: 
 
  a)  COPEIRA – constante do item III do Anexo I da Lei Municipal n.º 
2.877 de 05 de fevereiro de 2004, que 'Dispõe sobre a reorganização e reestruturação 

do Quadro de Servidores da Câmara Municipal e fixa seus respectivos vencimentos e 

dá outras providências. 
 
  b)  SERVENTE-ZELADOR  - constante do item X do Anexo I da Lei 
Municipal n.º 2.877 de 05 de fevereiro de 2004, que 'Dispõe sobre a reorganização e 

reestruturação do Quadro de Servidores da Câmara Municipal e fixa seus respectivos 

vencimentos e dá outras providências. 

 
  Parágrafo único. Para fins das atividades de copeira ou servente-zelador, 
a execução do serviço será procedida de forma indireta por se tratar de atividade não 
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essencial e básica, observado o disposto na lei de licitação e demais normas aplicáveis à 
espécie. 
 
  Art. 3º Com a   vacância dos cargos descritos no artigo 2º desta lei, os 
mesmos ficarão extintos, por declaração expressa de Ato da Mesa Diretora. 
 
  Art. 4º As vagas do cargo de provimento efetivo e vinculados ao Regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT de Procurador Jurídico do Legislativo, 
constantes do item IX do Anexo I   da Lei Municipal n.º 2.877 de 05 de fevereiro de 2004, 
poderão ser preenchidos, independentemente da vacância do mesmo cargo, elencado  no 
item I do Anexo II - Cargos Efetivos de Natureza Estatutária regidos pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais. 
 
  Art. 5º Aplica-se o disposto na Lei Municipal nº 605/68 e sua legislação 
complementar - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, exclusivamente aos 
servidores constantes do Anexo II, da Lei Municipal n.º 2.877 de 05 de fevereiro de 
2004, que 'Dispõe sobre a reorganização e reestruturação do Quadro de Servidores da 

Câmara Municipal e fixa seus respectivos vencimentos e dá outras providências. 

  Parágrafo único. A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aplica-se 
exclusivamente aos servidores efetivos regidos pela CLT, constantes do Anexo I e III da 
Lei Municipal n.º 2.877 de 05 de fevereiro de 2004, que 'Dispõe sobre a reorganização 

e reestruturação do Quadro de Servidores da Câmara Municipal e fixa seus 

respectivos vencimentos e dá outras providências, com as alterações introduzidas pela 
Lei Municipal nº 3646, de 13 de abril de 2010. 
 
  Art. 6º: As despesas decorrentes do presente diploma legal, correrão por 
conta de verba orçamentada, se necessário for suplementada.  

 
  Artigo 7º:  Esta lei entrará em vigor na data, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
    
  Jardinópolis, 13 de outubro de  2022. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal apresenta o presente projeto, visando 

revogar o cargo de vigia regido pela Lei Municipal nº 605/68, uma vez que, o cargo está 

vago e a natureza atualmente é CLT, portanto referido cargo restou isolado. 

 

 A atividade de vigia já é terceirizada por não ser essencial e básica, sendo que 

foi declarada a vacância e extinção por força do Ato de Mesa nº 008, de 10 de maio de 

2018, o mesmo acontece com as de copeira e servente-zelador, permitindo assim, a 

execução do serviço de forma indireta, conforme for ocorrendo vacância dos referidos 

cargos. 

 

 Atualmente a Casa Legislativa possui vários servidores aposentados em 

atividade ou próximos à aposentadoria, o que nos leva, por medida de cautela, a ajustar 

as normas para que o serviço e atendimento não fiquem comprometidos.  

 

 Isto posto, contamos com a colaboração de todos os Pares desta Casa de Leis, para 

que o projeto em questão. 

    Sala das Sessões, 13 de outubro de 2022. 
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