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Dispõe sobre o tempo de espe;ra para
atendimentos dos consumidores no! interior,
das agências bancárias no município e
amplia as atribuições da equipe de

'fisêãlizaçaocfüS'éiol:-deCadastro Fiscal do
--Executlv-Õ MuníClPãTd~ Guarati nguetá.

" <~;~i:;t~
GUARATINGUETA· SP

o DOUTOR FRt\NCISCO CARLOS MORElRA DOS SANTOS,
Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso
das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 67,
inciso VI, c/c Ali, 106, inciso VI, c/c Art. 106, Inciso I, alíneas "(1" c
"i" da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá; i

I

CONSIDERANDO que a Lei Municipal na 3.342/99, não tr~uxc em
seu bojo a definição do quantum a ser aplicado em caso de imulta c
reincidência, tampouco existindo qualquer regulamentação dC1se tema
pelo Executivo Municipal.

CON~IDERANDO vi~bilizar ~ pos.si?ilidade de aplic,ç~o da
penalidade de multa prevista na LeI Municipal na 3.342/99, as infrações
cometidas pelas agências bancárias que não atenderem os dithmes da
mencionada lei.

CONSIDERANDO, também, que diversas leis municipais vêm
remetendo ao Executivo Municipal de Guaratinguetá a responsabilidade
pela fiscalização e eventual aplicação das penalidades nelas previstas,
sem definir, especificamente, qual o Órgão Municipal compete para o
exercício de tais atividades. .

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar tal matéria, !visando
melhor ordenar as rotinas administrativas deste Executivo Municipal.
evitando coní1itos de atribuicões entre os diversos Setores Municipais., i

I
CONSIDERANDO que o Setor de Fiscalização Tributátia' possui '
equipe capacitada, inclusive, para a fiscalização de ativid6des de l-

I
natureza não tributária, podendo desempenhar com eficáiia este
trabalho. I

I
!

DECRETA:
•

Art. 10 Ficam os bancos obrigados a garantirem o atendimento aos
usuários, respeitando os seguintes períodos máximos de espera entre a entrada na agência e (l

efetivo atendimento pelo funcionário do caixa: i

I -- até 15 (quinze) minutos, em dias normais;

II - até 30 (trinta) minutos;

d) em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos,
~-. .>:(~.--=~- .

a) em dias de picos;

b) em vésperas ou dia imediatamente seguinte a feriado;

c) em data de vencimento de tributos;
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,
Parágrafo único - Entende-se como dias de picos 5, 10, 25 e 30 de,I

"

cada mês.

j'

Art. 2° Os Bancos deverão controlar as filas de atendimento gerencial e
atendimento nos caixas convencionais através de senhas que deverão conter número de ordem de
controle de chegada, hora de entrada e data. I

I
Art. 3° O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará o infl"ator

às seguintes punições:

i
i

Ill - multa de 600 (seiscentas) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), até a sa (q ll~nta)
reincidência' I

, I

Art. 4° Ficam ampliadas as atribuições da equipe de fiscalização do
Setor de Cadastro Fiscal" vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, para o fÍlY) de
desempenhar atividades de fiscalização e eventual aplicação de penalidades, sempre que a
legislação municipal atribuir ao Poder Executivo, genericamente, tal responsabilidade,

1- advertência;

II - multa de 100 (cem) UFESP (Unidade Fiscal do Estado 'de São Paulo);

'j

Parágrafo Único - Para os fins previstos no caput deste artigo, a equipe
de fiscalização poderá buscar, sempre que necessário, o auxílio conjunto de outros Setores ou
Secretarias Muncipais, visando o adequado cumprimento de seus objetivos.

Art, 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua PUblical:ÇãO,
revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST ÂNC? TURÍSTICA DE ~6rINGUETÁ, aos l!il1te
e quatro dias do mês de abril de 2015. , ~~-'
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CARLOS ALE
SECRETÁRIO

Publicado nesta Prefeitura na data supra.
Registrado no Livro de Decretos Municipais n" XLIX.
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