
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CARAZINHO-RS

LEI COMPLEMENTAR N" 136. DE OI DE DEZEMBRO DE 2009.

VEREADOR LEANDRO ADAMS PRESIDENTE DA cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER,. que o Poder Leg1slativo aprovou e eu, na qualidade de seu Presidente, de acordo com o
~ 5°, do Art. 35, da Lei Orgânica Mtmicipal, promulgo a seguinte Lei Complementar:

EMENTA: Dispõe sobre o atendimento de usuário de serviços
bancários prestados neste município.

AUTOR: Vereador Eugenio Grand6• A ri. I. - Os estabelecimentos bancários que operam no Mtmiclpio de Carazinbo estão obrigados a
disponibilizar aos seus usuários, máquina de emissão de bilhetes, que contenham senha, hora exata e data da sua impressão.

Ar1. 2° - Deverã ser instalado painel ou tela em local visível para que haja a chamada dos clientes para o
atendimento por ordem de chegada.

~1°-Os usuários devem ser atendidos pelos caixas em 20 (vinte) minutos.

~2° _O atendimento, no~5 (cinco) primeiros duas úteis e no último dia útil de cada mês, nas segundas~
feiras e nos dias seguintes e feriado, deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) minutos.

Art. 3° - Os estabelecimentos bancários disponibilizarão cadeiras para acomodação dos usuários em
número mínimo de:

1-5 (cinco) para cada caixa, em agência que tenha até dois guichês de atendimento.

•
11- 4 (quatro) para cada caixa, em agência que tenha de 3 (três) a 10 (dez) guichês de atendimento; e

In - 3 (três) para cada caixa, em agência que lenha mais de 10 (dez) guichês de atendimento .

Art. 4° - As agências bancárias deverão reservar guichês para o atendimento preferencial de pessoas em
situação especial: idosos, deficientes, gestantes ou pessoas em situações congêneres.

Art. 50 - As agências bancárias deverão dispomoilizar aos seus clientes e usuários:

I - bebedouro;

11 - banheiros. masculino e feminino. adaptados para portadores de necessidades especiais; e

•
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Art. 7° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita

m- aparelho de telefone habilitado, em local visível e de fácil acesso para que os usuários possam fazer
reclamações ao 6rgão municipal encanegado da fiscalização, com a fixação de aviso ou cartaz, informando os números de
telefone da Secretaria da Fazenda Municipal, 6rgão encarregado da fiscalização.

Art. 6° - É obrigat6ria a afixação, na parte interna das agências e em local visível pelo suários, d texto
integral desta lei, do nome e dos números de telefone do setor da Prefeitura Mtmicipal en gado de rece er as
reclamações e denúncias e de aplicar as penalidades.
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I - Advertência;

fi - Multa de 1.500 (um mil e quinhentos), URM - Unidade de Referência Municipal, na segunda

•

•

li - Multa no valor de 2.500 .(dois mil e quinhentos), URM - Unidade de Referência Municipal, na
terceira reincidência;

IV - Multa no valor de 3.500 (três mil e quinhentos), URM - Unidade de Referência Municipal, na quarta
reincidência em diante.

Parágrafo Único - A pena será aplicada quantas vezes for necessária até o fiel atendimento desta lei.

Art. 8° - As agências bancárias têm o prazo de 90 (noventa) dias, a conta da data da publicação desta lei,
para se adaptarem às suas disposições.

Art. 9° - Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as leis 5.278/99 e 7.004ill9.

oI de dezembro de 2009.

Registre-se e Publique - se:

~. [-.:£L' /õl
Vereadom Sandm Citolin

Secretária
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