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AUTOGRAFO N.° 4097/2020 	Lei n. °  

PROJETO DE LET N.° 001/2020 do Legislativo, de autoria do Vereador 
Cleber Tomaz de Camargos: 

"OISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS AGENCLAS BANCARIAS 
BE JARPINOPOLIS DE DISPOMBILIZAR AGENDAMENTO PARA 
ATENDIMENTO A IDOSOS, GESTANTES E DEFICIENTES FISICOS 
DURANTE C) PERjOD() DE PANDEMIA DE COVED-19 (CORONAVIRUS) 
EPA OUTRAS PRO VIDENCIAS". 

ARTIGO 10  Ficam as agendas bancanas instalados no âmbito do 
Mumcfpio de Jardmopohs obngadas a disponibiliiar agendamento para atendimento 
priontarlo a idosos, gestantes e deficientes fisicos, durante a pandeniia do Covid-19 
(Coronavirus) 

Paragrafo Primeiro 0 agendamento de que trata o artigo 1° sen 
feito pelo telefone, site ou aplicativo do proprio banco 

Paragrafo Segundo No caso da impossibilidade do agendamento, 
a agência bancaria devera dispombilizar horario exciusivo de atendimento para idosos, 
gestantes e deficientes fisicos 

ARTIGO 21  Os locais de que trata o artigo 1° terào o prazo de 10 
(dez) drns, a contar da pubhcaçAo, para se adequarem ao disposto nesta lei 

ARTIGO 3°: Ficam os bancos também obrigados a orientar as filas 
de atendimento, conforme criterios de distanciamento social defimdos pelo Mimsteno da 
Sadde, durante a pandemia do Covid-19. 

AIITIGO 4°: 0 descumprimento das disposicOes contidas nesta lei 
acarretará aos infratores a imposiçào de multa no valor de R$ 5,000,00 (chico mil reais), 
dobrado em caso de reincidéncia. 

AR11GO 50: As denüncias dos usuários quanto ao 
descumprimento da presente Lei deverAo ser feitas junto ao PROCON, o qual, apOs a 
apuraçào dos fatos, comunicará a ocorréncia a Procuradoria Geral do Municipio para as 
medidas cabiveis. 
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ARTIGO 6°: 0 Chefe do Executivo poderá regulamentar a 
presente Lei, por meio de Decreto. 

ARTIGO 7°: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçAo, 
revogadas as disposiçOes em contrário. 

Jardinopolis, 18 de maio de 2020. 
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REGISTRADO B PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinopolis- 
SP, aos dezoito dias do més de maio de 2020. 
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