
L E I   Nº  5.785, DE 14 DE JULHO DE 2009

Dispõe sobre o atendimento nas Agencias Bancárias e Correspondentes
Bancários no âmbito do Município, obrigando a colocar à disposição dos
usuários, pessoal suficiente no setor de caixas, para que o atendimento
seja efetivado em tempo razoável.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 53, da Lei Orgânica do Município.

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

Art. 1º Ficam as agências bancárias e correspondentes bancários no âmbito do Município, obrigadas a
colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no Setor de Caixas, para que o atendimento seja efetivado
em local adequado, respeitada a dignidade e o tempo do usuário.

Art. 2º Para os efeitos desta lei entende-se como tempo razoável para o atendimento dos usuários na fila
do caixa o prazo de:

I – até 20 (vinte) minutos em dias normais;

II – até 40 (quarenta) minutos no dia anterior ao inicio e no primeiro dia útil após feriados prolongados;

III – até 30 (trinta) minutos nos dias de pagamentos dos funcionários públicos, estaduais e federais, de
vencimento de contas de concessionárias de serviços públicos, bem como recebimento de tributos municipais,
estaduais e federais.

§1º. Os bancos ou suas entidades representativas informarão ao órgão encarregado de fazer cumprir esta
Lei as datas mencionadas nos incisos I, II e III deste artigo.

§2º. O tempo máximo de atendimento referido nos incs. I, II e III deste artigo leva em consideração o
fornecimento normal dos serviços essenciais à manutenção do ritmo normal das atividades bancárias, tais como
energia elétrica, telefonia e transmissão de dados.

Art. 3º Nas agencias bancarias, deverá ser disponibilizado  para o efetivo  controle de atendimento que
trata esta lei, aparelho de controle eletrônico ou similar, com a emissão de senhas numéricas emitidas pela
instituição bancária, onde deverá constar no mínimo:

I – nome da instituição;

II – número da senha;

III – data e horário de ingresso do cliente ao acesso de espera do caixa;

IV – rubrica do funcionário da instituição com horários de atendimento.

§1º Entende-se como contagem do tempo de espera na fila do caixa, desde o momento da retirada
da senha de acesso ao caixa até a entrega desta ao atendente de caixa.

§2º as agencias bancarias não poderão deixar de cumprir o atendimento preferencial e exclusivo
dos caixas destinados aos maiores de sessenta e cinco (65) anos, gestantes, pessoas portadoras de
deficiência física e pessoas com crianças de colo conforme legislação federal.

Art. 4º O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções
administrativas, não prejudicando outras ações penais:

I – aplicação de advertência;

II – aplicação de multa de 2.000 (dois mil) URMs (Unidade de Referência Municipal) até a 5ª
(quinta) reincidência;

III – aplicação de multa de 4.000(quatro mil) URMs (Unidade de Referência Municipal) a partir da
6ª (sexta) reincidência.

Art. 5º As denúncias dos usuários dos serviços bancários quanto ao descumprimento desta Lei,



deverão ser feitos diretamente ao protocolo geral da Administração Municipal, que deverá encaminhar à
Secretaria de Finanças com cópia deste ao Procon Municipal.

§1º O órgão fiscalizador do Município, além de apurar de forma célere as denúncias recebidas,
deverá realizar, com assiduidade, verificação direta  junto às agências bancárias e similares, do efetivo
cumprimento desta Lei.

§2º A Administração Municipal regulamentará no que couber através de decreto, os procedimentos
para analisar e julgar as denuncias, assegurando aos interessados os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório através de processo regular administrativo.

Art. 6º Esta lei deverá estar exposta em local visível e legível, nas proximidades dos Caixas de
atendimento, ao alcance dos usuários que se julgar prejudicada pela demora do atendimento, conforme
disposto no art. 2º.

Art. 7º As agências bancarias e demais estabelecimento de créditos  têm o prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da publicação desta Lei, para dar cumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias
próprias da Administração Municipal.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente as leis municipais n.ºs 3.619/2000 e 4.009/2002.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de julho de 2009.

         ARMINDO FERREIRA DE JESUS
           Prefeito Municipal

   REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CARMEN CAROLINA MEREGALLI MACHADO
     Secretária de Administração


