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IEI N° 2123 DE 02 DE TULH0 DE 2021.

ESTABELECE             NORMAS             DE
PROTECAO     SANITARIA    A     SEREM
CUMPRIDAS     PEIAS     INSTITTICOES
F INANC EI RAS             E            AGENC IAS
BANCARIAS DURANTE  0  ESTAD0 DE
CALAMI DAD E              Pb B LI CA              E
EMERGENCIA              EM              SAUDE
DECORRENTE              D0              NOVO
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A  CAMARA  MUNICIPAL
sanciona e promulga a seguinte Lei:

DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal

Art.  1° Esta Lei regulamenta, no  inbito  do Muliicipio  de  Sobral,  as  nomas  de
prote¢ao  sanitfria  a  serem cumpridas  e  oferecidas  pelas  agencias  bancfrias  e  demais  institui€6es
financeiras  autorizadas  a  funcionar pelo Banco  Central  do  Brasfl,  aos  consumidores,  durante  a
vigencia do estado de calamj.dade pdbhca e emergencia em sadde decorrente do novo coronavirus
(COVID-19).

Pafagrafo   rfuco.   As   instituig6es   dispostas   no   caput   deste   aftigo   devefao
implantar  as  medidas  de  controle  e  preven€ao  a  contamina€ao  da  COVID-19  nas  suas  areas
intemas e extemas,

Art. 2° Para os fins desta Lei, considefam-se:

I   -   £fea  intemfl:   aquela  onde   estao   disponiveis   equipamefltos   e  pessoal  para

presta€ao de servi€os, inclusive servi€os de auto-atendimento;
11  - area extema:  toda extensaci necessaria ao agrupamento de pessoas  em cspera

para atendinento, inclusive cal¢adas, passeios e pra€as.

Art.  3°  As   agencias  bancfrias   e  demais  instituis6es   financeiras   autorizadas   a
funcionar  pelo  Banco  Central  do  Brasfl  deverio  controlar  o  acesso  a  area  intema,  com  a
verifica€ao   de   temperatura,  disponibiliza9ao   de   flcool  em   700,   prepara€6es   antiss6pticas   ou
sanitizantes de efeito similar, preservando a recomendasao de manter urn distanciamento nrinimo
de urn metro e meio entre as pessoas.

§1° fi obrigat6rio aos estabelecimentos a demarca€ao de espago pr6prio para que
os  consumidores  aguardem  atendinento  dentro  de  suas  instalag6es,  ben  como  a  fixa€ao  de
informativos  em  local  visivel,  como  cartazes  ou  placas,  acefca  da  necessidade  de  fespeito  da
distincia nrfua.

§2°  Sera  de  responsabilidade  da  instituifao  a  fiscafiza¢ao  do  uso  permanente  de
mascara para funciondrios e usuarios na drea interna do estabelecimento.

Act.   4°  As   agencias   bancdrias   e  demals   institui€6es   financeiras   autorizadas   a
funcionar pelo Banco  Central do  Brasil  sao  respon§£veis  pelo  controle  de  distanciamento  entre
seus clientes em toda area externa, devendo reafizar a demarca€ao de espa€o pr6prio para que os



hTtlF
PsR6BTHRA|

necessarias para prevenir e coibir aglomeraG6es de qualquer esp6cie e interferencias no sistema de
ordem pdblica.

§1° As medidas de controle deverao assegurar distanciamento de 1,5m (urn metro
e rneic}) entre os consumidore§ em tc}da a area externa.

§2° Considera-se de responsabilidade das agencias bancarias  e demals institui€6es
financeiras:

I  ~  toda  a  area  extema  de  seu  estabelecimento  que  estiver alcan€ada pela  ffla  de

pessoas, qualquef que seja o ntimero de presentes.
11 ~ a garanda do ben estar dos consumidores, devendo fomecer prote5ao ao sol,

chuva e demais intemp6ries ocasionadas pelo c]ima.

§3° As medidas de controle e preven€ao deverao garantir a total desobstru€ao da
entrada de outros estabelecimentos comerciais.

Art. 50 A16m do estabelecido nos artigos anteriores, as agencias bancfrias e demais
institui€6es financeiras deverao adotar as seguintes condutas:

I  -  ingresso  no  estabelecimento  e  atendimento  apenas  para  consumidores  que
estiverem utilizando mfscaras faciais cobrindo nariz e boca;

11  - dispoliibilizar urn funcionfrio para borrifar alcool liquido  70% nas maos  dos
consumidores  que ingressarem  e  sairem do  estabelecimento,  ben  como nos  locais  que  tiverem
contato com as maos;

Ill   -   zelar   pafa   o   distanciamento   dos   consumidores   no   interior   das   suas
dependencias,  controlando  o  acesso  do  n`inero  de  consumidores  e  o  uso  de  mfscaras  de
protet:ao cobrindo nariz e boca;

IV - adotar medida para que haja protet:ao aos colaboradores que trabalhem nos
caixas  no  contato  com  os  consumidores,  seja  pot meio  de  barfeira  fisica  transparente,  seja por
meio de sistema em que fespeite o distanciamento dc 1,5m (urn metro c meio);

V   -   utiliza€ao   de   miscaras   facials   cobrindo   nariz   e   boca   pot   todos   os
colaboradores;

VI - manter ambientes limpos e ventilados.

Art.  6°  As   agencias  bancarias   e  demais  institui€6es   fmanceiras   autorizadas   a
funcionar pelo Banco Central do Brasfl deverao garantir o atendimento aos usuinos por meio de
senhas   a   fin   de   evitar   aglomera€6es,   ben   como   poderao   implantar   sistema   pr6vio   de
agendamento para atendimentos dos usufrios de seus servisos.

§1°  Os  agendamentos  poderao  ser  realizados  por  meio  telefonico,  internet  e
aplicativos, visando evitar flas e aglomera€6es nas agencias e suas imediaG6es.

§2° 0 sistema de agendamento, quando aphcado, devera conter afixado em local
visfvel, de facfl acesso ao pdbuco, cartazes em tamanho e caracteres ostensivos, divulgando todas
as ferramentas e formas para os agendamentos.

Art. 7° 0 descumprimento a qualquer dispositivo desta Lei constituira infra€ao e
sujeitarf o infrator as seguintes penalidades:
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I -multa de at610.000 (dez mil) UFIRCE's;
11 - suspensao temporaria de atividade;
Ill - suspensao do alvarf de funcionamento.

Paragrafo   dnico.   As   sane6es   previstas   neste   ardgo   serao   aplicadas   pela
autoridade administrativa, no  ambito  de  sua  atribui€ao, podendo  ser aphcadas  cumulativamente
em  processo  adrninistrativo,  sem  prejuizo  das  demals  sanG6es  de  natufeza  Ofvel,  penal  e  de
nomas especificas.

Art.   8°  A   fiscah2acao   de  que   trata   esta  lei  sera  reali2ada  pela  Secretaria   de
Urbanismo  e Meio Ambiente - SEUMA, Secretaria Municipal da Sadde, pot meio da Vigilancia
Sanitaria, tudo com apoio da Guarda Civil Municipal de Sobral - GCMS.

Paragrafo   thico.   0   6rgao   fiscalizador   poderf   requisitar   forga   pohcial,   se
necessaflo.

Art.   9°  As   agencias   bancarias,   seus   respectivos   correspondentes   bancarios   e
demais institui€6es  financeiras  terao  o prazo de  15  (quinze)  dias,  a contar da data de publica€ao
desta Lei, para se adaptar a estas disposi€6es

Art. 10. 0 Poder Executivo Municipal poderf expedir normas complementares ao
fiel cumprimento desta Lei.

Art.  11.  Esta  Lei  entrarf  em  vigor  na  data  de  sua  pubhca€ao,  revogadas  as
disposi96es em contrino.

PAC0 MUNICIPAL
JUNIOR, em 02 de julho de 2021.

TOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES

0 FERREIRA COMES

VISTO
Municipio de Sobral

Rodrigo Mesquita Aratijo
Procurador Geral do Muricipio -OAB/CE N°

20.301
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SANGA0 PREFEITURAL N° 2088/2021

Ref. Projeto de Lei n° 114/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s ananse do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "Estabelece normas de prote§ao sanitaria
a serem cumpridas pelas institui€6es financeiras  e agencias bancaria§  dufante o estado
de calamidade pdblica e emergencia em sadde decorrente do novo coronavrfus (COVID|

::!'n:ci€:o:nuoiapsorpsru°av;d£Cjis3' Eafi°Lvfa€:Tfeia ]iuR8EUESst:RC)imA:ra  Municipal  de  Sobral,

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES TbNIOR, em
02 de julho de 2021.

VISTO
Munici'pio de Sobfal

Rodrigo Mesquita Aratljo
Pr(]curador Gcral dn Munici`rm -0^B/CTi`, N°

20.301


