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PROJETO DE LEI nº 06/2013. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER 

que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º. – Fica o estabelecimento bancário obrigado a atender o cliente no tempo máximo de 30 

(trinta) minutos, contados do momento em que ele receber a senha de atendimento. 

$ 1º. - Na véspera e após o feriado simples e dia de pagamento de servidores públicos e paga-

mento de benefícios do INSS, o tempo mencionado no caput deste artigo será de, no máximo, 

40 (quarenta) minutos. 

$ 2º. – Na véspera e no primeiro dia após feriado prolongado o prazo mencionado no caput 

deste artigo será estendido para, no máximo, 60 (sessenta) minutos. 

$ 3º. – Será reduzido em 50% (cinquenta por cento) o tempo máximo de espera, nos casos de 

atendimento: 

I – a idosos e gestantes; 

II – a pessoas portadoras de deficiência física ou mental; 

III - a pessoas acompanhadas de crianças de colo; 

IV - a pessoas portadoras de doença grave. 

 Art. 2º. - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I – cliente, a pessoa que utiliza o caixa, os equipamentos de auto-atendimento ou qualquer ou-

tro serviço em agência bancária ou posto de atendimento; 

II – fila de atendimento, a que conduz o cliente ao serviço ofertado; 

III – tempo de espera, o computado desde o recebimento da senha pelo cliente até o início do 

efetivo atendimento; 

IV – feriado simples, aquele que não preceder ou suceder a um sábado e domingo ou a um ou-

tro feriado; 

Dispõe sobre o atendimento a clientes em 

estabelecimentos bancários, e dá outras 
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V - feriado prolongado, aquele que recair em uma sexta-feira ou em uma segunda-feira, ou, 

ainda, quando preceder ou suceder a outro feriado, somando dois ou mais dias.   

Art. 3º. – A agência ou o posto do estabelecimento bancário fornecerá ao cliente senha de 

atendimento, na qual conste o número de ordem de chegada, a data, a hora, minutos e segun-

dos. 

Art. 4º. – O estabelecimento bancário é obrigado a instalar, no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta dias), banheiro e bebedouro para os clientes, cujo prazo será contado a partir da publi-

cação desta lei. 

Art. 5º. – O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator à multa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia em que for constatada a infração. 

Art. 6º. – A multa estabelecida no artigo anterior será cobrada pelo Executivo Municipal e de-

positada diretamente na conta-movimento. 

Parágrafo único – Em caso de não pagamento da multa, o estabelecimento bancário terá nega-

da a renovação do respectivo Alvará de Autorização de funcionamento, sem prejuízo da co-

brança judicial do débito.  

Art. 7º. – Não será considerada infração à presente lei, a não observância do tempo de espera 

decorrente de greve de pessoal ou qualquer outro fator alheio à vontade do estabelecimento 

que impeça o atendimento. 

Art. 8º. – O estabelecimento bancário implantará, no prazo de 90 (noventa) dias os procedi-

mentos necessários para o cumprimento do disposto no artigo 1º. desta lei. 

Art. 9º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário. 

 

Palácio Vereadora Irene Ginanni, em 25 de março de 2013.  

 

 

 

ALDO TORQUATO 

Vereador – PT 

 

 

 

 


