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PROJETO DE LEI NO 4jL/ / 2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DAS AGÊNCIAS BANCARIAS A
DAREM ACESSO ALTERNATIVO ÀS
PESSOAS COM MARCA-PASSO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, APROVOU e eu,

PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° As agências bancárias e estabelecimentos que utilizam portas giratórias ou

detectores de metais de corpo inteiro localizadas no município de Campo largo, ficam

obrigadas a terem acesso alternativo às pessoas portadoras de aparelho marca-passo.

Parágrafo único - O acesso poderá ser feito pelas portas laterais destinadas aos

cadeirantes .

Art. 2° As entradas pelo acesso laterais ou portas secundárias, serão permitida

após a apresentação de identificação como portador de aparelho marca-passo,e do

procedimento de segurança realizados pelos vigilantes de cada agência ,através do uso de

detector de metal manual, sempre utilizando-o da cintura para baixo.

Art.3° O não cumprimento da disposição desta lei sujeitará o infrator as seguintes

penalidades:

I - Advertência,

11 - Multa de 0,5 (meio) VRM, a partir da segunda denúncia comprovada;

111 - Multa de 1 (um) VRM, em caso de reincidência no período de 06 (seis)

meses;

IV - Cassação do alvará de funcionamento; no caso de comprovadas mais de

quatro denúncias no período de 01 (um) ano.
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.4° A fiscalização para o cumprimento desta lei e a aplicação das penalidades

referidas no artigo anterior, competem ao órgão municipal que poderá, para tanto valer-se

de sua própria estrutura administrativa

Art.5°. Qualquer usuário poderá denunciar o descumprimento desta lei diretamente

na ouvidoria do município.

Art.6° As agências bancárias terão o prazo de 60 dias para tomarem as devidas

providencias para o cumprimento desta lei.

Art.7° A presente lei será regulamentada pelo poder executivo no prazo de 30 (trinta)

dias.

Art.8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.
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