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LEI Nº 582, DE 16 DE ABRIL DE 2015
Dispõe sobre a obrigação das agências
bancárias sediadas no município de
Taquarana
–
Alagoas,
a
prestarem
atendimento aos consumidores em tempo
razoável e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso IV, do art. 69, da Lei Orgânica Municipal.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os bancos com agências situadas no Município de Taquarana deverão efetuar
atendimento em tempo razoável.
§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se como tempo razoável de atendimento, o prazo
máximo de vinte minutos em dias normais e de trinta minutos em dias precedentes ou
posteriores a feriados prolongados.
§ 2º Nas agências de que trata o caput, os bancos são obrigados a fornecer aos
usuários senhas numéricas de atendimento que identifiquem a instituição bancária e a
agência, registrem o horário de entrada e do efetivo atendimento, bem como
disponibilizar em local visível a informação da escala de trabalho dos caixas e demais
funcionários da agência.
Art. 2º O atendimento preferencial, aos maiores de sessenta e cinco anos, gestantes,
pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com crianças de colo, será
realizado através de senhas numéricas preferenciais e oferta de no mínimo quinze
assentos de correta ergometria.
Art. 3º Os bancos deverão disponibilizar em todas as suas agências, pelo menos, um
bebedouro de água e um banheiro para uso dos clientes.
Art. 4º Os bancos deverão exibir em local visível nas suas agências as seguintes
informações: o número desta Lei; o tempo máximo de espera para atendimento nos
caixas; o direito a senha numérica onde conste horário de entrada e de atendimento;
o direito a no mínimo quinze assentos para uso preferencial de idosos, portadores de
deficiência, gestantes e pessoas com crianças de colo; e os locais do bebedouro e do
banheiro para uso dos clientes.
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Art. 5º A apuração dos atos infracionais descritos nesta Lei será realizada mediante
instauração de procedimento administrativo, iniciado com a apresentação de
denúncia, devidamente comprovada, assegurando-se ao denunciado a ampla defesa
e o contraditório.
Art. 6º As denúncias deverão ser encaminhadas ao órgão ou entidade da Prefeitura
Municipal de Taquarana encarregado do ordenamento e do pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade.
Parágrafo único. Não serão admitidas denúncias anônimas, que não indiquem o
meio de prova ou que deixem de apontar os dados básicos para identificação do
estabelecimento bancário, do dia e horário do descumprimento da Lei.
Art. 7º Admite-se como meio de prova:
I - a indicação de no máximo 03 (três) testemunhas;
II - senhas entregues pela agência bancária, onde deverá constar a indicação do
horário previsto para atendimento;
III - quaisquer outras formas que possam comprovar o tempo de permanência dos
clientes no respectivo estabelecimento.
§ 1º Para a produção de prova testemunhal, deverá o denunciante apresentar
declarações escritas que conterão a narração do fato testemunhado, citando a hora,
dia e local que ocorreu, além da identificação nominal, o número da Carteira de
Identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas do declarante.
§ 2º Para avaliação da prova produzida, a autoridade administrativa utilizar-se-á dos
princípios aplicáveis ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão
do ônus da prova.
Art. 8º Os Bancos terão o prazo máximo de quarenta e cinco dias, a contar da data da
publicação desta Lei, para adequarem o atendimento ao público nas agências
situadas em território do Município de Taquarana.
Art. 9º O não cumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes punições:
I – multa de R$ 2.000,00(dois mil reais); na primeira autuação;
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II - multa de R$ 4.000,00(quatro mil reais)na segunda autuação;
III – multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) na terceira autuação;
IV - multa de R$ 9.000,00(nove mil reais) na quarta autuação;
V - multa de R$ 11.000,00(onze mil reais) na quinta autuação;
VI - suspensão da licença de funcionamento da agência, por prazo indeterminado.
§ 1º A suspensão da licença de funcionamento somente cessará mediante a
regularização do atendimento nos moldes previstos nesta Lei.
§ 2º O auto de infração será publicado no Diário Oficial do Município.
Art. 10. O Município disponibilizará meios eficazes para o recebimento das denúncias
e respectiva averiguação, bem como para a fiscalização do cumprimento desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarana/AL, 16 de abril de 2015.

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicada através de afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Taquarana-DOET/(www.taquarana.al.gov.br),
registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças da
mesma, em 16 de abril de 2015.
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Secretária Municipal de Administração e Finanças

