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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI N° 2.461, DE 30 DE AGOSTO DE 2012

Estabelece período máximo de permanência de
clientes nas filas do sistema financeiro, para
pagamentos na rede bancária de Novo
Hamburgo

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou eu promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Os clientes e consumidores do sistema financeiro, na rede
bancária de Novo Hamburgo, serão atendidos no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos
após sua entrada em cada agência.

~r Nos dias 1, 2, 5, 10, 15, último dia de cada mês, primeiro dia anterior
e após os feriados serão atendidos no prazo máximo de 35 (trinta e cinco) minutos, após sua
entrada em cada agência.

~ 2° Quando uma das datas citadas no inciso I coincidir com sábado ou
domingo, o primeiro dia útil após a data tem o tempo máximo de 35 (trinta e cinco) minutos de
permanência na fila, após a entrada do cliente na agência.

Art. 2° Os bancos fornecerão, por meio de um funcionário destacado para
este fim, senhas ao cliente, sem qualquer ônus, quando de sua entrada na agência constando dia
e hora de sua chegada, com vistas a controlar o tempo de permanência em cada instituição, até
seu atendimento no caixa.

Art. 3° Quando do atendimento, o caixa receberá a senha do cliente e a
rubricará, colocando o horário de recebimento.

Art. 4° As agências bancárias ficam obrigadas a divulgar cartazes visíveis
ao público, com dimensões mínimas de 60 cm de altura e 50 cm de largura, contendo:

I ~ o tempo máximo de espera para atendimento, conforme o art. 10
desta Lei;

11 - o endereço e o número do telefone do órgão municipal fiscalizador -
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; e

III - o número desta Lei.

Art. 5° O cliente que não for atendido no período estabelecido pela
presente Lei terá o direito de receber atendimento na própria fila, por um funcionário do banco,
recebendo em casa, sem qualquer custo adicional, comprovante do pagamento efetuado.

Art. 6° Os bancos que não se adequarem à presente Lei ou a
desrespeitarem serão advertidos, num primeiro momento, por fiscais. da Secretaria Municipal de
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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Indústria e Comércio ou pelo PROCON, sendo que este deverá, posteriormente, encaminhar as
denúncias à referida Secretaria.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, receberão multa de 5.000
(cinco mil) UFIR's (Unidades Fiscais de Referência), podendo acarretar em perda do Alvará em
caso de nova advertência por desrespeito à legislação.

Art. 7° A rede bancária terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
publicação desta Lei para se adequar às normas previstas, revogadas as disposições em
contrário.

Art. 8°
disposições em contrário.

Art. 9° Ficam revogadas a Lei Municipal nOs68, de 4 de agosto de 1998,
a Lei Municipal n° 225, de 25 de junho de 1999, e a Lei Municipal n° 281, de 23 de novembro
de 1999.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA VICTOR HUGO KUNZ aos trinta dias do
mês de agosto do ano de dois mil e doze.
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