
 

AUTÓGRAFO N.º 4298/2022 

PROJETO DE LEI N.º 007/2022 do Legislativo, de autoria do Vereador 

Edson Rogério Vizú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

 Art. 1º O parágrafo único passa a ser parágrafo primeiro, e fica acrescido o parágrafo 

segundo, ambos no artigo 4º da Lei Municipal nº 4194, de 12 de agosto de 2014, que “Dispõe 

sobre medidas de proteção e segurança aos usuários de serviços das agências dos correios, 

casas lotéricas e das instituições bancárias e financeiras instaladas no município de 

Jardinópolis, e dá outras providências”, com a seguinte redação: 

 

Parágrafo Primeiro: ........................ 

 

Parágrafo Segundo: Excetua-se da proibição contida no caput e no parágrafo 

primeiro deste artigo, a utilização de aparelho de telefonia móvel para fins de 

instalação de aplicativos das instituições bancárias e financeiras, configuração de 

equipamentos e mídias sociais (whatsApp), a liberação do aparelho nos caixas 

eletrônicos, e a utilização da rede wi-fi das agências, a critério destas, quando houver 

necessidade. 

 

Art. 2º O artigo 5º da Lei Municipal nº 4194, de 12 de agosto de 2014, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Artigo 5º: As agências dos correios, casas lotéricas e instituições bancárias e 

financeiras instaladas no Município de Jardinópolis devem afixar placas ou cartazes 

em locais de ampla visibilidade com os seguintes dizeres: 

 

“É proibida a utilização de aparelho de telefonia móvel (celular), rádio amador e 

congêneres e capacetes, nos setores deste estabelecimento, destinados à realização 

de pagamento e recebimento junto ao público, bem como nas áreas destinadas ao 

autoatendimento, exceto celular para fins de instalação de aplicativos da instituição, 

configuração de equipamentos e mídia social e liberação do aparelho nos caixas 

eletrônicos” 

“RENUMERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º PARA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO, ACRESCENTA PARÁGRAFO SEGUNDO, E 

DÁ NOVA REDAÇÃO NO ARTIGO 5º, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 

4194, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, QUE “DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DAS 

AGÊNCIAS DOS CORREIOS, CASAS LOTÉRICAS E DAS 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS INSTALADAS NO 

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Jardinópolis, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos dezessete dias do mês de maio de 2022.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

17 mai 2022, 14:26:05 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 12641747-fdc0-4fa1-95d4-

6a82d8524a3c. Data limite para assinatura do documento: 16 de junho de 2022 (14:25).

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

17 mai 2022, 14:26:07 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.

17 mai 2022, 14:26:07 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.

17 mai 2022, 14:42:48 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

17 mai 2022, 14:47:24 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

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

187.26.219.10. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 17 de maio de 2022. Versão v1.11.0.
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17 mai 2022, 14:47:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

12641747-fdc0-4fa1-95d4-6a82d8524a3c.

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 12641747-fdc0-4fa1-95d4-6a82d8524a3c, com os efeitos

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