
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Lei nQ 2.497-A/2014, de 27 de novembro de 2014. 

Dispõe Sobre o Atendimento de Usuários em 
Instituições Financeiras, Bancos e Correspondentes 
Bancários no Município de São Gabriel da Palha-ES 
e dá Outras Providências. 

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito 
Santo: Faço saber que a Câmara Municipal rejeitou o veto parcial e eu Promulgo, nos termos do 
parágrafo 7º do art. 53 da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 

Decreta: 

Art. 1 Q Ficam as instituições financeiras, bancos e correspondentes bancários instalados no 
âmbito do município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, obrigados a prestar 
atendimento adequado aos usuários, nos termos, a saber: 

I - local adequado para espera, contendo: ambiente limpo e ventilado com temperatura 
adequada, com segurança, com oferecimento de água, existência de assentos e sanitários para 
ambos os sexos; 

II - tempo máximo de espera em fila, para obtenção de atendimento, de até 20 (vinte) 
minutos em dias normais; 

III - tempo máximo de espera em fila, para obtenção de atendimento, de até 30 (trinta) 
minutos, em vésperas ou após feriados prolongados; 

Parágrafo único. Para efeito de controle do tempo em espera de atendimento, as 
instituições financeiras, bancos e correspondentes bancários, fornecerão bilhetes ou senhas, onde 
será obrigatório conter impressos, a data e o horário de recebimento dos mesmos. 

Art. 2Q A infração do disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento a aplicação das 
penas administrativas, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Art. 3Q Havendo reincidência na prática das infrações implicará na suspensão da atividade, 
nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, até que o órgão fiscalizador verifique o atendimento das normas 
presentes nesta Lei. 

Art. 4Q A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das penalidades referidas nos 
artigos anteriores são de competência do PROCON do Município de São Gabriel da Palha-ES. 

Art. 5º As denúncias dos munícipes e usuários, devidamente comprovadas, deverão ser 
encaminhadas às instituições financeiras, bancos ou correspondentes bancários, concedendo-se o 
direito de defesa e resposta aos mesmos, no prazo de 1 O dias. 

Art. 6Q As instituições financeiras, bancos e correspondentes bancários referidos na 
presente Lei, terão 90 (noventa) dias, para adequar-se às disposições, a contar da publicação 
&~ . 
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Art. 7• As instituições financeiras, bancos e correspondentes bancári:-; d~::
presente lei em local visível e de fácil acesso. 

Art. 8Q A presente Lei deverá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo 
Municipal, no dia de sua publicação. 

Art. ~Revogam-se as disposições em contrário e em especial as Leis Municipais nº 478 
de 1 º de dezembro de 1987, nº 1.14 7 de 05 de novembro de 1998, nº 1.148 de 05 de novembro 
de 1998 e nº 1.877, de 03 de setembro de 2008. 

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito 
Santo, 27 de novembro de 2014. 

Publicada no Átrio da Câmara Municipal na data supra. 

Rua Ivan Luiz Barcelos, 104 - Bairro Glória - Caixa Postal 55 - CEP 29780-000 - São Gabriel da Palha - ES 
Fone/Fax 27 3727-2252 - www.camarasgp.es.gov.br / camara@camarasgp.es.gov.br - CNPJ 27.554.914/0001-50 


