


 

PROJETO  DE  LEI  N° 007/2022 

 
 

EMENTA: “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.” 

 
    SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTAMOS A CONSIDERAÇÃO  DA CASA  O  SEGUINTE:  

 

 

 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, bem como o uso de óculos escuros, capacetes e bonés nos setores deste 

estabelecimento, destinados a realização de pagamento e recebimento junto ao 

público, bem como nas áreas destinadas ao autoatendimento, exceto para fins de 

Clicksign 331e7b5b-f9a2-46c7-b358-798c30b91ab7



 

instalação de aplicativos da instituição, configuração de equipamentos e mídia 

social e liberação do aparelho nos caixas eletrônicos” 
 

 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

   Jardinópolis, 23 de Março de 2022. 

 

 
             
   EDSON ROGÉRIO VIZU 
                                          Vereador - Legislatura 2021-2024 

             Câmara Municipal de Jardinópolis/SP 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
      

   A presente iniciativa tem como objetivo renumerar o parágrafo único 

para parágrafo primeiro, acrescentar parágrafo segundo, ambos no artigo 4º, e dar 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.” 

 

   A alteração é necessária para estabelecer regra de exceção à proibição 

do uso de aparelho de telefonia móvel (celular), no interior das instituições bancárias e 

financeiras instaladas no Município de Jardinópolis, para fins de instalação de aplicativos, 

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

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

necessidade. 

   Isto posto, conto com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para 

aprovação do presente projeto. 

 

     Sala das Sessões, 23 de Março de 2022. 

 

 
             

   EDSON ROGÉRIO VIZU 
                                          Vereador - Legislatura 2021-2024 

             Câmara Municipal de Jardinópolis/SP 
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