ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO

LEI Nº 2060/L/2018
DISPÕE SOBRE TEMPO DE ESPERA
RAZOÁVEL POR USUÁRIO, DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Ficam as agências bancárias, no âmbito do Município de Rio Pardo/RS, obrigadas
a colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente em todos setores de atendimento,
para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável, inclusive respeitando os
atendimentos prioritários.
Art. 2º Caracterizar-se-á infração do estabelecimento bancário, para efeitos desta Lei,
aqueles casos em que o usuário seja constrangido a um tempo de espera para
atendimento além do razoável, como também o usuário que não tiver o direito garantido
do atendimento prioritário.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se como tempo razoável para o atendimento de
usuário de estabelecimento bancário:
I – até vinte e cinco minutos em dias normais;
II – até trinta minutos em véspera ou dia subseqüente a feriado prolongado ou em dia de
pagamento de servidores públicos municipais, estaduais ou federais, nos casos em que a
folha de pagamento destes estiver vinculada a agência bancária.
Parágrafo único. Os estabelecimentos bancários informarão ao órgão encarregado de
fazer cumprir esta Lei as datas a que se refere o inciso II deste artigo.
Art. 4º Para comprovação do tempo de espera, os usuários apresentarão o bilhete da
“senha” de atendimento, onde constará impresso mecanicamente a data e horário de
recebimento da “senha” a qual setor o usuário deseja ser atendido.
§ 1º Os estabelecimentos bancários devem disponibilizar mecanismos aos usuários para
que possam retirar a senha do serviço que desejam utilizar, inclusive com senhas que
garantam o direito ao atendimento prioritário de:
I idosos;
II pessoas com criança no colo;
III pessoas com deficiência;
IV gestantes.
§ 2º Os comprovantes de senha deverão constar, data, horário e para qual atendimento o
usuário solicitou.
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§ 3º Nas dependências do estabelecimento bancário serão instalados relógios de fácil
visibilidade para o usuário acompanhar o tempo de espera de atendimento.
Art. 5º Ficam as agências bancárias obrigadas a instalarem em suas dependências
sanitários e bebedouros para os usuários de seus serviços.
§ 1º Os sanitários devem ficar localizados na parte do prédio destinada ao atendimento do
público, divididos em masculino e feminino, contendo lavabo e todo o material necessário
para o uso em geral e dos portadores de deficiências.
§ 2º Os bebedouros devem ser conservados com água potável e estarem localizados em
lugar de fácil acesso e com identificação destacada para pronta utilização.
§ 3º As agências bancárias podem restringir, por questões de segurança, o uso de
sanitários e bebedouros somente ao horário de atendimento externo ao público.
Art. 6º O estabelecimento que descumprir qualquer das exigências dispostas nesta Lei fica
sujeito a imposição das seguintes sanções:
§ 1º Multa no valor de 100 VPM ( Valor Padrão Municipal);
§ 2º Multa no valor de 300 VPM na reincidência;
Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos sessenta dias da sua publicação oficial.
Art. 8º Revoga-se a Lei n 1.679, de 26 de abril de 2010.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ver. Antônio Celso Panta Habekost,
Presidente.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Verª. Maria Salete Silva Trabaina
1ª Secretária
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