Projeto de Lei (;ue Institui a obrigatoriedaae de as ;,gênclas bancárias a
orientl!:em as suils respectivas filas de atendimento, conforme critérios de
distanciamento social definidos pelas a11toridades compete:,tes, :luran~e o
pe,1odo que pe1'durar o enfrentamento ao novo Coronavirus, assim como
institui que correspondentes bancarios e estabelecimentos que mantenham
caixas eletrõnicos em ~uas Instalações sejam responsáveis pela hlgienização e
dis1J~nib1lização de álcool em gel nos terminais de atendimento eletrõnlco, a fim
de impedir a dissemlnaçào do vlrus, e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI
Institui a obrigatoriedade de as agências bancárias a
orientarem as suas respectivas filas de atendimento,
conforme critérios de distanciamento social definidos

pelas autoridades competentes, durante o período que
perdurar o enfrentamento ao novo Coronavirus, assim
como

institui

que

correspondentes

bancários

e

estabelecimentos que mantenham caixas eletrônicos
em

suas

instalações

sejam

responsáveis

pela

higienização e disponibilização de álcool em gel nos

terminais de atendimento eletrônico, a fim de impedir a

•

•

disseminação do vírus, e dá outras providências .

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1°

As agências bancárias ficam responsáveis pelas orientações de suas
respectivas filas de atendimento, conforme critérios de distanciamento
social e demais medidas definidas pelas autoridades competentes,
durante o período que perdurar o enfrentamento à Pandemia do novo
Coronavírus, a fim de evitar aglomerações, preservar vidas e impedir a
disseminação do vírus. Ficam os correspondentes bancários e
estabelecimentos que mantenham caixas eletrônicos em suas
instalações obrigados a manter a higienização frequente dos terminais,
assim como disponibilizar álcool em gel 70% para os usuários dos
caixas eletrônicos.

Art. 2°

As agências bancárias, correspondentes bancários e empresas e
estabelecimentos que mantenham terminais de autoatendimento
bancário em suas instalações terão o prazo improrrogável de 10 (dez)
dias para se adequarem ao disposto nesta Lei.

Art. 3°

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 06 de julho de 2020.
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Vivenciamos um momento complexo. e desafiador, haja vista o
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Córonavírus (COVID-19). Logo,
pautado na ciência e pela necessidade de ampliar as políticas de prevenção, muitas
são as recomendações das autoridades e órgãos de saúde, tanto no âmbito mundial
como as da organização Mundial de Saúde - OMS, quanto no Federal, através do
Ministério da Saúde e Estadual e Municipal pelos comitês de enfrentamento. Dentre
estas recomendações, as mais importantes são o distanciamento social e a
higienização de ambientes e objetos .
O fato é que nos últimos meses vem se fazendo presente, no âmbito
da nossa municipalidade, grandes aglomerações aos arredores agências bancárias,
sobretudo por idosos. Além das aglomerações nas agências, é preocupante
também o fato de que não há evidências de que os terminais de atendimento,
conhecidos como Banco 24h, comumente instalados em supermercados, farmácias,
lojas de conveniência, entre outros, sejam higienizados.
No cenário atual de pandemia, objetos que são constantemente
tocados levantam alertas para que não se tornem pontos de transmissão do Novo
Coronavírus. Os caixas eletrônicos estão geralmente instalados em locais de grande
circulação de pessoas e recebem clientes de diferentes bancos durante o dia. Por
isso, a necessidade de limpeza dos estabelecimentos e a precaução da população
devem ser reforçadas.

..

Nesse sentido é que apresento tal propositura, intentando que seja
corrigido este contratempo. Garantiremos, com a aprovação desta Lei, que as
agências bancárias orientem as suas respectivas filas de atendimento, conforme
critérios de distanciamento social e demais medidas definidas pelas autoridades
competentes e que empresas e estabelecimentos responsáveis pela manutenção de
terminais sejam também responsáveis por sua higienização frequente e pela oferta
de álcool em gel para os usuários.
Com a orientação das filas de atendimentos, mesmo que contrariando
a orientação de não de sair de casa, o problema será amenizado e com a
disponibilidade de álcool em gel 70% nos terminais, espera-se menor índice de
infecção. Trata-se de uma evidente medida da mais alta relevância e interesse
público, motivo, pela qual conto com o voto favorável dos nobres.
Bauru, 06 de julho de 2020.
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

•

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua
normal tramitação por esta Casa de Leis .
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao
Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
07 de julho de 2020.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER FINAL

•

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o
parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e
constitucionalidade da proposta apresentada.
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa,
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
07 de julho de 2020.
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
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Presidente
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CQRAÇAO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DO RELATOR

•

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo,
portanto, sua normal tramitação.
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final
quanto a sua oportunidade.
Sala das Reuniões, em
08 de julh e 2020.
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CORAÇAO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

•

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida,
acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência
de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.

Sala de Reuniões, em
08 de julho de 2020 .
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

PARECER DO RELATOR

•

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver
nenhum óbice quanto a sua normal tramitação.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade.
Sala das Reuniões, em
15 de julho e 20
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

PARECER FINAL

•

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência,
hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal
tramitação.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final.
Sala das Reuniões, em
15 de julho de 2020 .
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Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do Projeto em
Primeira Discussão, em Sessão Ordinária
realizada no dia 20 de julho de 2020, incluir o
mesmo na Pauta em Segunda Discussão para
a próxima Sessão.
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Publicação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
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Diretoria de Apoio Legislativo:
Tendo em vista a aprovação do presente
projeto, em Segunda Discussão, em Sessão
Ordinária realizada no dia 27 de julho de

2020, providenciar o encaminhamento de
Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo.
Após a publicação da lei, arquive-se.
~u.=-;,·J.!Jh~o de

2020 .
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Atendido o despacho, segue Autógrafo e
ofício, aguardando-se a publicação da Lei
para posterior arquivo.
Bauru, 28 de julho de 2020.
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SÃO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 7469
De 28 de julho de 2020
Institui a obrigatoriedade de as agências bancárias a
orientarem as suas respectivas filas de atendimento,
conforme critérios de distanciamento social definidos
pelas autoridades competentes, durante o período que
perdurar o enfrentamento ao novo Coronavirus, assim
como

institui

que

correspondentes

bancários

e

estabelecimentos que mantenham caixas eletrônicos
em

suas

instalações

sejam

responsáveis

pela

higienização e disponibilização de álcool em gel nos
terminais de atendimento eletrônico, a fim de impedir a
disseminação do vírus, e dá outras providências.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, DECRETA:
Art. 1°

As agências bancárias ficam responsáveis pelas orientações de suas respectivas
filas de atendimento, conforme critérios de distanciamento social e demais medidas
definidas pelas autoridades competentes, durante o período que perdurar o
enfrentamento á Pandemia do novo Coronavírus, a fim de evitar aglomerações,
preservar vidas e impedir a disseminação do vírus. Ficam os correspondentes
bancários e estabelecimentos que mantenham caixas eíetrõnicos em suas
instalações obrigados a manter a higienização frequente dos terminais, assim como
disponibilizar álcool em gel 70% para os usuários dos caixas eletrônicos.

Art. 2°

As agências bancárias, correspondentes bancários e empresas e estabelecimentos
que mantenham terminais de autoatendimento bancário em suas instalações terão o
prazo improrrogável de 1O (dez) dias para se adequarem ao disposto nesta Lei.

Art. 3°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de julho de 2020 .

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 194/20
Bauru, 28 de julho de 2020.

Senhor Prefeito:
Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em
Sessão Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis:
Autógrafo nº

•
•

Referente ao Projeto de Lei

7468

de autoria desse Executivo, que autoriza a doação antecipada de áreas ao
Município de Bauru para execução de obras viárias e de urbanização, previstas
pelo Planejamento Municipal;

7469

de autoria deste Legislativo, que institui a obrigatoriedade de as agências
bancárias a orientarem as suas respectivas filas de atendimento, conforme
critérios de distanciamento social definidos pelas autoridades competentes,
durante o período que perdurar o enfrentamento ao novo Coronavirus, assim
como institui que correspondentes bancários e estabelecimentos que
mantenham caixas eletrônicos em suas instalações sejam responsáveis pela
higienização e disponibilização de álcool em gel nos terminais de atendimento
eletrônico, a fim de impedir a disseminação do vírus, e dá outras providências;

7470

de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o acesso gratuito de internet
banda larga por professores e alunos da rede pública municipal;

7471

de autoria deste Legislativo, que estabelece as atribuições dos cargos de
Assessor de Apoio Legislativo, Assessor de Imprensa, Assistente Parlamentar e
Assessor Parlamentar;

7472

de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a aplicação de multas para os
praticantes de trotes nos serviços essenciais: 190 - Polfcia Militar, 192 - SAMU e
193 - Corpo de Bombeiros; e dá outras providências;

Decreto nº

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo

1904

de autoria da Vereadora Yasmim Nascimento, que dá denominação de Rua
ILLUZINA BENEDICTA DA CRUZ RIOS a uma via pública da cidade.

1905

de autoria do Vereador Fábio Sartori Manfrinato, que dá denominação de Rua
EDEMUR MORALLES a uma via pública da cidade.

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os
protestos de distinção e apreç

Excelentlssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

r;-~
FOLHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
OF. EXE Nº 266/2.020
P. 84.751/2.020
Bauru, 07 de agosto de 2.020 .

•
Senhor Presidente,

É o presente para enviannos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.362/2.020, que institui a

obrigatoriedade de as agências bancárias a orientarem as suas respectivas.ÃITIIS'.:t,e atendimento, conforme critérios de
distanciamento social definidos pelas autoridades competentes, dura
o perí do que perdurar o enfrentamento ao
novo Coronavírus, assim como institui que correspondentes ban rios e est beJecimentos que mantenham caixas
eletrônicos em suas instalações sejam responsáveis pela higieniz o e disponi 1lização de álcool em gel nos tenninais
de atendimento eletrônico, a fim de impedir a disseminação do írus e dá outr providências.
Atenciosas saudações,

•
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

1

/!OOC. NA
FOLHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.362, DE 06 DE AGOSTO DE l.020
Institui a obrigatoriedade de as agências

P. 84.751/2.020

bancárias a orientarem as suas respectivas filas
de atendimento, confonne critérios de
distanciamento
social
definidos
pelas
autoridades competentes, durante o período
que perdurar o enfrentamento ao novo
Coronavírus, assim como inst1tu1 que

correspondentes bancários e estabelecimentos
que mantenham caixas eletrônicos em suas
instalações
sejam
responsáveis
pela
higienizaçâo e disponibilização de álcool em
gel nos tenninais de atendimento eletrônico, a
fim de impedir a disseminação do vírus. e dá

outras providências.

•

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°

As agências bancárias ficam responsáveis pelas orientações de suas respectivas filas de atendimemo, conforme
critérios de distanciamento social e demais medidas definidas pelas autoridades competentes, durante o período que
perdurar o enfrentamento à Pandemia do novo Coronavfrus, a fim de evitar aglomerações, preservar vidas e impedir a
disSeminação do vírus. Ficam os correspondentes bancários e estabelecimentos que mantenham caixas eletrônicos em
suas instalações obrigados a manter a higienização frequente dos terminais. assim como disponibilizar álcool cm gel
70% para os usuários dos caixas eletrônicos.

Art. 2º

As agências bancárias, correspondentes bancário
empresas
estabelecimentos que mantenham terminais de
autoatendimento bancário em suas instala,ççõ'?:e:;s~!!,Ç!il!l..lUU'!!az!,'.o:_11imp arrogável de 10 (dez) dias para se adequarem ao
disposto nesta Lei.

Art. 3°

•

AN
SECRETÁ

JURÍDICOS

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
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