
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 007/2022 – LEGISLATIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Vereador Edson Rogério Vizu, protocolado na Casa Legislativa no dia 

24/03/2022 (quinta-feira) e encaminhado para parecer. 

 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 

 A matéria visa dar nova redação (art. 5º) e renumerar e acrescentar parágrafo (art. 4º), 

ambos da Lei nº 4194/2014, para estabelecer regras 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.  

 

 

 Segue anexo ao presente parecer cópia da lei que está sendo alterada, e o texto normativo 

do presente projeto, assim dispõe: 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 007/2022, do Legislativo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 05 de abril de 2022. 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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LEI Nº 4.194/14=DE 12 DE AGOSTO DE 2014=
 

"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"

 

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO

USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de LEI nº 006/2014 do

Legislativo, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos, e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

 

 As agências dos correios, casas lotéricas e as instituições bancárias e financeiras que possuam agências ou

postos de atendimento instalados no âmbito do Município de Jardinópolis, ficam obrigadas a instalar e manter

permanentemente em funcionamento sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo em suas áreas

internas e externas de circulação pública. 

 

§ 1º Além das medidas adotadas no caput deste artigo, as agências dos correios, casas lotéricas e as instituições

bancárias e financeiras que possuírem porta giratória com detector de metais, ficam ainda obrigadas a instalar e manter

guarda-volumes, em espaço anterior ao equipamento de acesso, para que seus clientes e usuários possam deixar seus

pertences em segurança. 

 

§ 2º O monitoramento feito pelas câmeras previstas no caput deste artigo realizar-se-á através de gravação dos

locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, devendo obrigatoriamente permitir a captação de imagens

da fachada frontal do imóvel com cobertura de seu local de entrada e saída e das demais áreas de acesso público, bem

como das vias públicas com que o mesmo faz divisa, com visão, no mínimo de 180º (cento e oitenta) graus. 

 

 As imagens capturadas pelas câmeras de vídeo do sistema de segurança e monitoramento deverão possuir

nitidez a fim de possibilitar a identificação e o reconhecimento das pessoas que transitarem pelos locais protegidos. 

 

 Os arquivos com as imagens gravadas deverão ser armazenadas em local adequado e seguro em poder do

estabelecimento, ficando à disposição das autoridades, sendo preservados pelo período mínimo de 90 (noventa) dias,

após o que poderão ser eliminados. 

 

 Fica proibido o uso de aparelho de telefonia móvel (celular), radio amador e congêneres, bem como o uso de

óculos escuros, capacetes e bonés no interior das agências dos correios, casas lotéricas e instituições bancárias e

financeiras instaladas no Município de Jardinópolis.

 

Parágrafo único. As proibições referidas no caput deste artigo se delimitam ao setor de pagamento e recebimento

junto ao público, além das áreas destinadas ao autoatendimento. 

 

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

 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". 

 

 As instituições bancárias e financeiras instaladas no Município de Jardinópolis, ficam ainda obrigadas a instalar e

manter cabines de proteção visual nos caixas internos de suas agências, fim de assegurar total privacidade e sigilo

quanto à natureza das operações bancárias realizadas pelos usuários. 

 

 O descumprimento do disposto nesta LEI sujeitará o infrator às seguintes penalidades: 

 

I - notificação para regularização, em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

 

II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se descumprida a notificação, aplicável em dobro para os casos de

reincidência. 

 

 As infrações à presente LEI serão apuradas por meio de processo administrativo regular, a partir da lavratura do

auto de infração e pela advertência conforme dispuser DECRETO regulamentar, com direito a ampla defesa e

contraditório. 

 

 A fiscalização com vistas ao cumprimento desta LEI será realizada pela Secretaria Municipal de Administração e

Planejamento, em ações fiscalizadoras de rotina, em operações especiais e obrigatoriamente por denúncia. 

 

 Os estabelecimentos relacionados nesta LEI terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adequarem às

exigências estabelecidas nos artigos anteriores. 

 

 No que couber, esta LEI poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo. 

 

 Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis números 3683 de 15 de junho de 2010,

3832 de 06 de setembro de 2011, e demais disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 12 de agosto de 2014. 

 

JOSÉ ANTONIO JACOMINI 

Prefeito Municipal 

 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARDINÓPOLIS/SP, EM 12 DE AGOSTO DE 2014. 

 

MARIA DE LOURDES ASSIS PEREIRA 

Resp./ pela Secretaria da Prefeitura Municipal

 

 

 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 31/05/2021

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.
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Assinaturas

Edson Rogério Vizu

CPF: 130.053.548-22

Assinou em 06 abr 2022 às 11:05:54

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

José Eduardo Gomes Junior

CPF: 303.962.998-06

Assinou em 05 abr 2022 às 10:49:08

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Leandro Moretti Serrano

CPF: 215.786.148-30

Assinou em 05 abr 2022 às 10:13:23

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

05 abr 2022, 10:00:56 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número de0f902f-9e05-453b-9f31-

ff3e75d1828f. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2022 (09:59).

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

05 abr 2022, 10:01:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

vizudobanco@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 Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

05 abr 2022, 10:01:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

joseeduardofofo@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 José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

05 abr 2022, 10:01:00 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

leandromoretti@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 Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de abril de 2022. Versão v1.9.0.
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05 abr 2022, 10:13:23 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.106.244.149. Componente de assinatura versão 1.236.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

05 abr 2022, 10:49:08 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

179.104.223.165. Componente de assinatura versão 1.236.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 abr 2022, 11:05:54 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

177.58.183.106. Componente de assinatura versão 1.238.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 abr 2022, 11:05:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

de0f902f-9e05-453b-9f31-ff3e75d1828f.

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 de0f902f-9e05-453b-9f31-ff3e75d1828f, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de abril de 2022. Versão v1.9.0.
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