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TERRA DA MANGA 

PROJETO 1W LEI No 001/2020 

EMENTA: DISPOE SOBRE A OBRTGATORIEDADE DAS 
AGENdAS BANCARTAS DE JARDrNOPOLIS DE DISPONIBILIZAR 
AGENDAMENTO PARA ATENDIMENTO A IDOSOS, GESTANTES 
E DEFICIENTES FISICOS DURANTE 0 PERIODO DE PANDEMIA 
DE COVID-19 (CORONAVIRUS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

AUTOR: Vereador Cleber Tomaz de Camargos. 

Járdinópolis, 06 de maio de 2020. 
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EMENTA: "DISPOF SOME A OBRIOATORIEDADE 
DAS AGENdAS BANCARL&S DE JARDINOPOLIS DE 
DISPONIBILIZAR AGENDAMENTO PARA ATENDI 
MENTO A loosos, GESTANTES E DEPICIENTES 
FISICOS DURANTE 0 PERIODO DR PANDBMTA DE 
COVID-19 (CORONAVIRUS) F DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

SENHOR PRESIDENTE 

SENHORES VEREADORES 
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ARTIGO 10  Ficam as agências bancarias rnstalados no âmbito do 
Municipio de Jardinopolis obrigadas a disponibilizar agendamento para atendimento 
priontáno a idosos, gestantes e deficientes fisicos, durante a pandemia do Covid-19 
(Coronavirus) 

Paragrafo Pnmeiro 0 agendamento de que trata o artigo 10  sera 
feito pelo telefone, site ouaplicativo do prOprio banco. 

Paragrafo Segundo No caso da impossibilidade do agendamento, 
a agência bancária deverá disponibilizar horárib exciusivo de atendimento para idosos, 
gestantes e deficientes fisicos. 

ARTIGO 2°: Os locais de quo trata o artigo 10  teräo o prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicaçao, 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 definidos polo Ministério da 
Sañde, durante a pandemia do Covid-19. 
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ARTIGO 4°: 0 deseumprimento das disposiçOes contidas nesta lei 
aearretará aos infratores a imposiçào de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reals), 
dobrado em caso de reincidência. 

ARTIGO 5°: As denUncias dos usuários quanto ao 
descumprimento da presente Lei deverao ser feitas junto ao PROCON, o qua!, após a 
apuracão dos fatos, comunicará a oeorrência a Procuradoria Geral do Municfpio para as 
medidas cabfveis. 

ARTIGO 6° 0 Chefe do Executivo podera regulamentar a 
presente Lei, por mew de Decreto 

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

Jardinopolis, 06 de Maw de 2020 

mde Camargos 
- 	 Vereador 

Cdmara Municipal de Jardindpolts - SF 
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JUSTIFICATIVA 

Tern o presente Proj eto de Lei o obj etivo obrigar as agéncias 
bancarias instaladas no Mumcipio de JardinOpolis, a disponibilizar agendamento para 
atenchmento pnontano a idosos, gestantes e deficientes fIsicos, durante a pandemia 
do Covid- 19 (Coronavirus), 

A medida ira beneficiar gravidas, idosos e deflcientes que terão 
atendirnento prioritário, sendo a rnedida necessana em razão das constantes filas em 
agendas bancanas, prrneipalmente corn idosos, o que contraria as determinaçOes da 
Orgamzação Mundial da Saude 

Muitas pessoas nAo conseguem usar apheativos para 
movmlentaçôes bancarias e acabam indo ate as agendas, Nao ha o distanciamento 
neeessario, nAo h4 onde sentar, e isso expôe a populaçAo a nsco de contaminaçäo pelo 
COVID-19 

Ocorrendo descumpnmento, o inflator ficara suj eito a 
imposiço de rnulta no valor de R$ 5 000,00 (cinco mil ream), dobrado em caso de 
reincidencia. 

Assirn, cOnto corn o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis 

para aprovação do presente projeto em SESSAO EXT1IAORTMNARIA em razAo da 

urgência da situaçAo existente de fato;t - 

Jardinopolis, 06 de Maw de 2020 

Ce::) 
Cleber Tomaz de Camargos 

Vereador 
Cdmara Municipal de Jardindpolis - SP 


