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. . AdministraçâoFée Trabalho-
Jrrftilura ilUttictpalllt ÂJtar2ri~a

ESTÂNelA nf[dSilCO~RELIGIOSA

lEI N.0 33251200S, DE 19DE SE'IEMBRODE200S.

Dispõe sobre () tempo de atenâimemo aoptíblico·'1as agências bancárias
estabeiéctdas floMuf1icipio e dá QuttáSptovidências.

o Prefeito Municipal da Estância Turístico ..Religiosa de Aparecida
Faço saber que a 'Câmara Municipal decretaeeusanciono a seguintê
LEI:

Art. 1°. Ficam .as agencias bancárias estabelecidas np Mtmieipío,
obrigadas a colocarem à disposição dos usuários, pessoa suficiente no setor de caixa, a
fim de que os serviços sejam prestados no tempo razoável.

§ t" ~Nos termos do Caputdêsteartigo~ éconsiderado tempo razoável
para atendimento:

I - até 20 (vinte) minutos em dias normais;
fi - até 30 (trinta) minutos em véspera ou após feriados prolongados,

nos dias de pagamentos dos funcionários públicos municipais, estaduais e fed~rais e nos
dias de recoãümemo de tributos municipais, estaduais e federais,

§ 2~. Os bancos ou suas entidades representativas informarão ao
PROCON - órgão encarregado de fazer cumprir estalei.as datas mencionadas no inciso
11

An. 2.•••Paracomprovaçãode tempode espera pel9 usuário. c-mesmo
receberá "bilhete de .senha" de atendimento, onde deverá constar impresso
mecanicamente, o horário de recebimento da "senha" e manualmente o horário que se
efetivar o atendimento ao cliente.

§ 1..... Os eSt~l)e'leétfllém:O$ 'oandui.os não tdormo quaiql,ler
impertâncíapeío fomecimetlltl obrigatório das senhas deatendiménto.

§ 211. Deverá o estabelecimento. bancário ·f1xarem Iocal VI. 'slvel os
.- .-.

tópicos principais desta Lei, comornámero daLei, tempode'permanência na fila.•órgão
físealizadorcom. o respectivo número· telefônico para denúncias.

Art~···3". O não cumprimente dos termos elencados no artigo I",
caracterizará inftaçãoadministrativa passhrel de multa.

Art.· 4". Os procedimentos administrativos de que ttataesta.Lei, serão
aplicados quando da deflún~ comprovada .:pelo usuário da agência bancária ou de
entidade da sociedade clvellegalmente collstit:uida. ao PROCON MUN1CIP AL..
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§ ,1Q. ,Para comprovação da denúncia, necessário se.fará a apresentação do
bilhete de senha com {}registro dos horários de recebimento e atendimento ..

§,2". As,instituiÇÕt!s bancárias, nos casos emque for extrspolado o tempo
de atendimento de que trata os incisos 1 e fI do § }o. Do artigo r>., deverão devolver ao
consumidor o respectivo bilhete de senha,

Art.5". As agências bancárias terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a.
contar da publicaçãoda presente. para adaptarem-se aos termos desta Lei.

Art. 6". Esta Lei entra em vigor na data desua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Aparecida, 19 de setem TO de 2005, 77° da Emancipação.

JOSÉ t.
Prefeito

Registrada no Departamento de Govemo, em 19desetemhro de2005.

ANTONIO DO"
Diretor ExêClltiv~>O~'~;I 'ÀODESOUZA

Projeto Lecis1aJwo dos VuetJiloret, JorgeLllis' Gomes, El'ttnlik> César Marr:olUles~
JOlloLúiz MUla, Atlval Benedito CoelltoeFrtmcisco Egidio Monteiro, Vaz.


