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SÚnfUI-n: Estabelece restrições ao uso de terminai, d, t"lrfonia móvel no interior de agências
bancárias e similares situados no Município de Londrina.

SALADAS SESSÕES, 14 de março de2}fi.
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Art.3s A não observância do disposto nos parágrafos 2s e 4e do artigo 2s desta lei
sujeitará a instituição à aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que será
dobrada em caso de reincidência.

ArL 4e Esta lei entraút em vigor 90 (novehta) dias a contar da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contriârio.

SALADAS SESSÕES;'Í+ de março de2017.
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SÚnnUf,E: Estabelece restrições ao uso de terminais de telefonia móvel no interior de agências
bancárias e similares situados no Município de Londrina.

ACÂMARA MT]NICIPAT DE LONDRIN4 ESTADO DO PARANÁ, APROVOU
E EU, PREFEmO DO MUNICÍPIO, SANCTONO A SEGUTNTn
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ArL tc Esta lei estabelece restrições ao uso de terminais de telefonia móvel no
interior de agências bancárias e similares situadas no Município de Londrina.

ArL 2s O usúrio do Serviço Móvel Pessoal e do Serviço Móvel Especializado não
podeni utilizar o terminal de acesso no interior das agências, postos bancários e similares, bem
como nas salas de autoatendimento.

5 t I No interior das agências bancárias e postos banciírios onde existam espaços
destinados a transações financeiras em espécie ou equivalentes, aplica-se o disposto neste artigo.

$ 29 As instituições bancárias e similares deverão afixar aviso de restrição de que
trata o co{rut deste artigo nos espaços de circulação dos clientes, bem como placas informativas, em
pontos visíveis, quanto à área de restrição do uso de terminal.

ç 39 Será admitido o uso do tenninal em situações de emergência ou em caso de
comprovada necessidade, desde que autorizado pelo responsável pelo gerenciamento da unidade de
atendimento da instituição bancária ou similar.

ç l0 Em çaso de descumprimento ao disposto na caput deste artigo , o responsável
pelo gerenciamento da unidade de atendimento deverá solicitar apoio policial para proceder à
apreensão do terminal, que deveni ser devolvido ao usúrio na saída do esüabelecimento.
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JUSTIFICATWA

A inclusa mensegem tem por finatidade estabelecer restrições ao uso de terminais de
telefonia móvel no interior de agências bancárias e similares situados no Municipio de Londrina

A massificação da utilização do serviço de telefonia celular está sendo acompanhada
pela disseminação das condutas ilícitas cometidas com o auxílio de aparelhos de comunicação
móvel.
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Dentre os principais golpes praticados estão os sequestros ielâmpagos e as chamadas
*saidinhas de banco", que oçoÍïçm quando um criminoso que se encontra no interior de um
estabelecimento bancário repassa informações para seus cúmplices súre correntistas que efetuam
saques na agência.

A proliferação de crimes dessa natureza tem gerado grande reação da população,
demandando das autoridades instituídas a adoção de providências imedíatas para coibir a ação de
infratores.

Neste aspecto o inciso I do artigo 30 da Constituição Federal estabelece que compete
ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Diante dessas razões, solicitamos o apoio dos demais Pares.

SALADAS SESSÕES, 14 de março de2017.
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