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AUTÓGRAFO N.º 4198/2021 

PROJETO DE LEI N.º 010/2021 do Legislativo, de autoria dos Vereadores 

Jose Eduardo Gomes Junior e Luiz Gustavo de Sousa: 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

 

                      ARTIGO 1º: Ficam os bancos obrigados a instalar dispensers com 

álcool gel 70º e reabastecê-los continuadamente, junto à caixas eletrônicos existentes em 

agências bancárias e disponibilizados em outros locais, inclusive caixa 24 horas, para 

acesso, uso e higienização, assepsia e desinfecção das mãos, por usuários daqueles 

equipamentos; bem como, as casas lotéricas e Agência dos Correios em seus guichês. 

                    ARTIGO 2º: Havendo possibilidade, o equipamento de que trata o 

artigo anterior poderá ser substituído por lavatório com acesso a água e sabão ou sabonete 

líquido e tolha de papel descartável. 

                    ARTIGO 3º: O descumprimento do disposto nesta lei, sujeitará o 

infrator a multa pelo Município no valor de correspondente a 15 UFESP's, elevada ao 

dobro em caso de reincidência. 

                    ARTIGO 4º: As denúncias dos usuários quanto ao descumprimento 

da presente Lei deverão ser feitas junto ao PROCON, o qual, após a apuração dos fatos, 

comunicará a ocorrência à Secretaria Municipal de Negócios e Assuntos Jurídicos para as 

medidas cabíveis. 

                    ARTIGO 5º: O Chefe do Executivo poderá regulamentar a presente 

Lei, por meio de Decreto. 

                    ARTIGO 6º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Jardinópolis, 03 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos três dias do mês de agosto de 2021.  

“DETERMINA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70º, 

FORNECIDO PELOS BANCOS, JUNTO AOS CAIXAS ELETRÔNICOS 

EXISTENTES EM AGENCIAS BANCÁRIAS INSTALADAS EM 

JARDINÓPOLIS E DISPONIBILIZADOS EM OUTROS LOCAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

04 ago 2021, 15:01:44 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 73d638d3-63a5-40e2-91d1-

b49b5c9811f0. Data limite para assinatura do documento: 02 de setembro de 2021 (19:19).

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

04 ago 2021, 15:01:46 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.

04 ago 2021, 15:01:46 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.

04 ago 2021, 16:00:04 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.83.124. Componente de assinatura versão 1.129.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 ago 2021, 16:07:06 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.246.34.40. Componente de assinatura versão 1.129.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 ago 2021, 16:07:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

73d638d3-63a5-40e2-91d1-b49b5c9811f0.

Hash do documento original (SHA256): d8509a2aa204453c773de1ca5afc6c6cb62a745a84be30813eeaa0d92a74b437

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 73d638d3-63a5-40e2-91d1-b49b5c9811f0, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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