ESTADO DO RJO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEIl.47t, DE l0 DE FEVEREIRODE 2015.
Dispõe
sobre
a
obrigatoriedade de
disponibilidade de cadeira de rodas paÍa o
atendimento às pessoas portadoras de
necessidades
especiaise às pessoasidosascom
dificuldade de locomoção nas agências
bancáriassituadasno Município de SãoGonçalo
do Amarante,e dá outrasprovidências.
O PREFEITO MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DO AMARANTEIRN, NO

usode suaatribuiçãolegalprevistano art. 45, $1",IV, da Lei Orgânicado Municipio,
FAZ SABER que a CâmaraMunicipal aprovou e ele sancionaa seguintelei:
Art. 1'. As agências bancáriaslocalizadas no Município de São Gonçalo do
Amarante/RN disponibilização cadeiras de rodas a seus clientes destinadas ao
deslocamento
de pessoasportadorasde necessidades
especiaise às pessoasidosascom
dificuldadede locomoção.
Art.2o. Cada agênciabancâriareservaráárea devidamenteadaptadae sinalizada
para manter estacionadas suas respectivas cadeiras nos pontos de chegada ou
desembarquedos clientes, fazendoafixar placas indicativas dos pontos de retirada do
equipamentoem locais de fácil visualização.
Art. 3o.A utilização da cadeirade rodas fica restrita à âreada agênciabancâria,a
qual compete,ainda, a manutençãodo equipamentoem perfeitascondiçõesde uso.
Art. 4'. As agênciasbancáriasterão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a paÍir
da regulamentaçãodo Executivo, para cumprirem a presentelei.
Art. 5'. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação e ficam revogadas
disposiçõesem contrário.
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