
LEI N.º 7.065, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

Altera Dispositivos da Lei Municipal n.º 6.845, de 13 de 

agosto de 2013, que “Estabelece aos supermercados, 

hipermercados e estabelecimentos congêneres obrigação 

destinada a assegurar que o atendimento aos consumidores 

seja efetivado em tempo razoável.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1.° O §2.º, do artigo 1.º e  o artigo 3.º, da Lei Municipal n.º 6.845, de 13 de agosto de 2013, que 

“Estabelece aos supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres obrigação destinada a assegurar 

que o atendimento aos consumidores seja efetivado em tempo razoável”, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 1.º ... 

§1.º ... 

§2.º Os estabelecimentos fornecerão aos consumidores senhas para atendimento, contendo os seguintes 

dados, as quais devem ser devolvidas aos usuários devidamente preenchidas e carimbadas pelo atendente: 

I – Nome do estabelecimento; 

II – Número da senha; 

III. Data e horário de ingresso do cliente ao acesso de espera do caixa (horário de Brasília); 

IV – Rubrica do funcionário do estabelecimento com o horário de atendimento.” 

 

“Art. 3.º As denúncias dos usuários dos serviços, quanto ao descumprimento desta Lei, deverão ser 

feitas diretamente ao protocolo geral da Administração Municipal, que deverá encaminhar ao Setor de 

Fiscalização, da Secretaria da Gestão e do Planejamento (SEGPA), com cópia ao PROCON Municipal. 

 

§1.º O órgão fiscalizador do Município, além de apurar de forma célere as denúncias recebidas, deverá 

realizar, com assiduidade, verificação direta junto aos estabelecimentos comerciais e similares, do efetivo 

cumprimento desta Lei. 

 

§2.º Efetivada a denúncia, a mesma será encaminhada ao Setor de Fiscalização competente, que irá 

apurar e aplicar, quando necessário, as penalidades cabíveis.” 

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Santo Antônio da Patrulha, 19 de março de 2014. 

 
 

Paulo Roberto Bier  

Prefeito Municipal  

Registre-se e publique-se 

 
 

Reginaldo Coelho da Silveira     

Secretário da Administração 

 


