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LEI MUNICIPAL N.O533 DE 28 DE ABRIL DE 2014

Proíbe o uso de Aparelhos Celulares no
âmbito interno das Agencias Bancárias,
Casas Lotéricas, Correios e demais
Instituições Financeiras deste Município e da
outras providencias correlatas.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, usando das atribuições legais, lhes conferidas através da Lei
Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica proibido durante o horário comercial, o uso de
Aparelhos Celulares no âmbito interno das Agências Bancarias, Correios, Casas
Lotéricas e demais Instituições Financeiras que exercem atividades comerciais neste

§ 1° - Os funcionários e prestadores de serviços do
estabelecimento poderão fazer uso dos meios de comunicação legal, sem
autorização dos seus superiores, assim que julgarem necessário;

§ 2° - As Instituições Financeiras que prestam serviços neste
município terão obrigatoriedade direta pela divulgação e publicidade desta Lei, nos
sites oficiais do Município, Estado, União e todos os meios de comunicação com
cobertura e audiência regional.

Art. 2° - Os Agentes de Segurança serão obrigados a
efetuarem comunicação prévia aos usuários dos aparelhos de comunicação sobre a
lei e a proibição do uso durante sua estádia no estabelecimento.

Art. 3° - Caso haja resistência por parte do usuário, os Agentes
de Segurança responsáveis pelo local poderão requerer força policial.

Art. 4° - Os Agentes de Segurança não tem autonomia para
deterem aparelhos de comunicação usados por clientes durante a abordagem,
sendo obrigados a devolverem os pertences aos proprietários ao termino das suas
atividades financeiras ou estadia no estabelecimento.
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Art. 5° -Os gerentes, diretores, controladores ou responsáveis
diretos pelas instituições financeiras explicitas nesta lei, terão autonomia para a
liberação prévia dos usuários dos serviços de comunicação.

Parágrafo único- Em caso de autorização do uso de
aparelhos por parte do responsável pelo estabelecimento, Agentes de Segurança
ficarão imunes de responsabilidades, durante a permanência do usuário no local.

Art. 6° - Está Lei entrará em vigor, após trinta dias da sua
publicaç~o, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
CABRÁLlA, ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE ABRIL DE 2014.
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