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 LEI MUNICIPAL Nº 2.005/2013 

 

“Dispõe sobre o atendimento a clientes e 

público usuário nas agências bancárias 

estabelecidas no Município de 

Brumadinho/MG.”  

 

O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam todas as agências bancárias, seus respectivos postos de serviço e demais 

instituições de crédito instaladas no Município Brumadinho/MG, bem como a empresa 

Brasileira de Correio e Telégrafos - EBCT e suas franqueadas, estabelecidas neste 

Município, obrigadas a prestar, no setor de caixas, atendimento dentro do tempo máximo 

de espera nas filas, determinado nesta Lei, independente do procedimento interno de 

atendimento adotado pelas respectivas empresas. 

 

§ 1º - O tempo máximo de espera a que se refere o art. 1º desta Lei, e que não poderá ser 

ultrapassado em hipótese alguma, será de: 

 

I. Até 15 (quinze) minutos, em dias normais; 

 

II. Até 20 (vinte) minutos, nos dias de pagamento dos funcionários públicos 

municipais, estaduais e federais, de vencimentos de contas de concessionárias de 

serviços públicos e de tributos municipais, estaduais e federais; 

 

III. Até 25 (vinte e cinco) minutos, em véspera ou após feriados prolongados. 

 

§ 2º - Ficam os bancos obrigados a divulgar para os órgãos públicos de fiscalização, a 

cada três meses, para os meses subsequentes, as datas em que operarão com os 

períodos de atendimento estabelecidos nos incisos II e Ill deste artigo. 
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Art. 2º - Para efeito do fiel cumprimento do tempo de espera estabelecido nesta Lei, até o 

atendimento nos caixas, as agendas bancárias e demais instituições de crédito estão 

obrigadas a instalar terminais eletrônicos de aquisição de senhas impressas para os 

clientes e usuários. 

 

§ 1º - Os estabelecimentos bancários ou instituições de crédito não cobrarão qualquer 

importância pelo fornecimento obrigatório das senhas de atendimento. 

 

§ 2º - Os terminais de aquisição de senhas a que se refere o art. 2º desta Lei deverão 

obedecer ao seguinte critério de quantidade, instalação e funcionamento: 

 

I. O primeiro terminal eletrônico de senhas deverá ser instalado e disponibilizado 

próximo ao início das filas, em local visível e de fácil percepção, para a retirada do 

bilhete no momento em que o cliente ou usuário ingressa na fila de atendimento 

nos caixas; 

 

II. Cada senha retirada no terminal a que se refere o inciso anterior deverá conter 

impresso, obrigatoriamente, a data, o horário de início da retirada do referido bilhete 

e o número de ordem do atendimento; 

 

III. Os demais terminais eletrônicos de senhas deverão ser instalados e 

disponibilizados em cada caixa de atendimento, para a retirada do bilhete por parte 

do cliente ou usuário, no momento que se inicia o atendimento; 

 

IV. Cada bilhete eletrônico retirado nos caixas pelo cliente ou usuário atendido deverá 

conter impresso, obrigatoriamente, a data, o horário e o número de ordem do 

atendimento; 

 

V. A retirada do bilhete eletrônico nos caixas deverá ser feita pelo cliente ou usuário 

no momento que este e atendido, ficando vedada a retirada do mesmo por parte 

do atendente, ou de qualquer funcionário da agencia ou instituição de crédito, sob 

pena dos infratores incorrerem em sanção administrativa. 
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Art. 3º - As denúncias de não atendimento do disposto nesta Lei, devidamente 

comprovadas, deverão ser oficializadas ao PROCON do Município, que aplicará as 

sanções administrativas previstas no art. 56 da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências. 

 

§ 1° Para a comprovação da denúncia por parte do cliente ou usuário, necessário se fará 

a apresentação dos bilhetes de senhas com os respectivos registros de horários de 

recebimento e atendimento, respectivamente. 

 

§ 2º As sanções administrativas aplicáveis a que se refere o art. 3º desta Lei, serão as 

previstas no Art. 56, inciso I, VI, VII, IX, X, XI, XII, Parágrafo único, e no artigo 57, Parágrafo 

Único, da Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC, e no Decreto Federal 

no 2.181/97, previstas em seu art. 12, inciso IX, alínea "a", consideradas praticas 

infrativas, e ainda, com referência as práticas e cláusulas abusivas praticadas pelo 

fornecedor de produto ou serviço. 

 

§ 3º O lapso temporal mínimo entre as autuações será de 01 (um) dia Util. 

 

Art. 4° - A fiscalização, aplicação das sanções administrativas e o  recebimento das 

denúncias dos consumidores, ficarão sob a responsabilidade do PROCON do Município. 

 

Art. 5° - As agendas bancárias e demais instituições financeiras estão obrigadas a afixar 

número significativo de cartazes em locais visíveis dentro de suas dependências, em 

especial no local de aquisição das senhas, que contenham os tópicos principais desta Lei, 

como: número da Lei, tempo máximo de permanência nas filas e Órgão fiscalizador, com 

o respectivo número telefônico para denúncias. 

 

Art. 6º - Nenhum novo alvará de funcionamento de agenda bancária ou estabelecimento 

de crédito será expedido no Município de Brumadinho se as novas instituições e 

estabelecimentos não estiverem contemplando os requisitos de atendimento exigidos nos 

parágrafos, incisos e alíneas dos artigos 1º, 2° e 5º desta Lei. 
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Art. 7º - Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias após a data da sua publicação. 

 

Brumadinho, 03 de outubro de 2013. 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Obs. Esta Lei foi renumerada e publicada em 24.10.2013 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 24.10.2013) 

 

 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/

