
PARECER Nº 182/2019

OBJETOS: 
1 - PROJETO DE LEI Nº 52/2017 - FIXA NORMAS DE
ATENDIMENTO  AO  PÚBLICO  PELAS  AGÊNCIAS
BANCÁRIAS NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC
2  -  EMENDA  LEGISLATIVA  Nº  86/2019,  TIPO
MODIFICATIVA Nº 01/2019.

Ao serem incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº  52/2017,  oriundo do
Poder  Legislativo  que  Fixa  normas  de  atendimento  ao  público  pelas  agências
bancárias  no  município  de  Itapoá/SC ,  o  qual  foi  distribuído  para  análise  das
Comissões Permanentes no dia 28 de agosto de 2017, bem como sua Emenda Verbal nº
86/2019, do tipo modificativa nº 01/2019, proposta durante a reunião das Comissões, os
membros das Comissões Permanentes reuniram-se conjuntamente no dia 17 de dezembro
de 2019, sob a presidência da Vereadora Janayna, e, após a análise do referido Projeto de
Lei  Ordinária  e  do  parecer  jurídico  nº  70/2017  do  Poder  Legislativo,  passou-se  as
discussões e votações para emissão do parecer das comissões permanentes.

Observa-se o objetivo do projeto, explícito na exposição de motivos:

“O processo de reestruturação no setor  serviços com a introdução
de  recursos  de  informática  em  larga  escala,  tem  levado  à
continuada  redução  do  efetivo  de  trabalhadores  empregados,  à
semelhança do que já vinha sendo observado no setor industrial.
No  setor  serviços,  destacadamente,  os  serviços  bancários,  que
anteriormente era prestado através do contato pessoal e direto entre
usuário  e  prepostos  das  instituições  financeiras  nas  agências
bancárias, passa gradativamente a ser realizado por meio eletrônico
ou caixas automatizados. Tais inovações elevaram exponencialmen-
te a produtividade do setor, e possibilitou a uma parte dos usuários
do sistema maior eficiência e comodidade.
Entretanto,  inúmeras  atividades  continuam  sendo  prestadas  nos
guichês  mediante  o  atendimento  personalizado,  especialmente
àqueles  usuários  que  não  têm  acesso  à  internet  ou  ao  próprio
sistema  bancários  –  não  dispondo de  conta  corrente  ou  em outra
modalidade.
A  automação  do  serviço  foi  acompanhada  pela  redução  do
contingente de funcionários, acarretando por um lado, a sobrecarga
de  atividade  para  os  trabalhadores  bancários  e,  de  outro  lado,  a
penalização  do  usuário  dos  serviços.  Tornou-se  comum  a
permanência  dos  usuários  em  filas  enormes,  que  por  vezes  se
prolongam  para  além  dos  limites  físicos  da  agência  bancária,
fazendo com que o consumidor dos serviços bancários permaneça
por  horas  em  condições  desconfortáveis  e  mesmo  sujeito  a
intempéries.
O Projeto de  Lei  em questão  é  fruto  do processo  de mobilização
dos consumidores em defesa dos seus direitos, particularmente dos
usuários dos serviços bancários em Itapoá.” 

Manifestou-se em parecer o procurador jurídico do Poder Legislativo:

“não parece o caso de definição do horário de atendimento bancário. Na
verdade,  o  vereador  autor  busca  promover  uma  regra  genérica,  com
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alcance  para  todas  as  agências  bancárias  abrangidas  no  território
municipal  de  Itapoá,  para  atender  aos  interesses  da  coletividade  e
promover a justiça e solidariedades sociais.
Os  Municípios  têm  autonomia  para  legislar  sobre  o  tempo  de
atendimento  em  agência  bancária,  pois  a  Constituição  Federal  lhes
confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art.
30 , I , CF ). Matéria que não se confunde com fixação de horário de
expediente bancário. Nesse norte, há farta jurisprudência para sustentar
tal iniciativa, conforme segue:
TJ-SP  -  Apelação  APL  3734724920098260000  SP  0373472-
49.2009.8.26.0000
Data de publicação: 25/10/2012
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA MUNICÍPIO BANCOS TEMPO DE ATENDIMENTO
LEI  MUNICIPAL  MATÉRIA  DE  INTERESSE  LOCAL
CONSTITUCIONALIDADE.  Os  Municípios  têm  autonomia  para
legislar  sobre  o  tempo  de  atendimento  em  agência  bancária,  pois  a
Constituição  Federal  lhes  confere  competência  para  legislar  sobre
assuntos  de  interesse  local  (art.  30  ,  I  ,  CF  ).  Matéria  que  não  se
confunde com fixação de horário de expediente bancário. Precedentes
do STF e STJ. Inconstitucionalidade de lei  afastada pelo Tribunal de
Justiça. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
TRF-3 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 838
SP 2002.61.08.000838-9
Data de publicação: 12/11/2010
Ementa:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  LEI
MUNICIPAL.  BANCO.  LIMITE  DE  TEMPO  DE  ESPERA PARA
ATENDIMENTO NA FILA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No
19/STJ. HIPÓTESE DIVERSA. 
CONSTITUCIONALIDADE. PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO.
PRECEDENTES DO STJ. 1. Consolidada a jurisprudência do Supremo
Tribunal  Federal,  firme  no  sentido  de  que  compete  aos  Municípios
legislar sobre tempo de espera de atendimento ao público nas agências
bancárias, bem como a adoção de medidas que viabilizem a norma. 2. O
tempo de atendimento ao público nas agências bancárias é tema que não
se confunde com o atinente à atividade-fim da instituição financeira. Diz
respeito ao interesse local (art. 30 , I , CF ). Incluem-se no âmbito dos
assuntos relativos à proteção ao consumidor.
Inexiste usurpação da competência privativa da União, uma vez que a
Lei no 4585 /2000 não dispôs sobre política de crédito, câmbio, seguros
e transferência de valores (art.  22 ,  VII ,  CF ),  limitando-se a impor
regras  tendentes  a  assegurar  adequadas  condições  de  atendimento  ao
público na prestação dos serviços bancários. As provas constantes dos
autos comprovam o recolhimento do referido empréstimo na aquisição
do veículo através da notas fiscais e das guias DARF juntadas aos autos
em  fls.  32/52,  sendo  suficiente  para  a  restituição  pretendida  pelos
autores.  A  Lei  Municipal  de  Bauru/SP  n.  4585/2000  fixou  regras
atinentes  ao  limite  de  tempo de  espera  para  atendimento na  fila  dos
bancos, hipótese distinta daquela concernente à Súmula no 19/STJ, que
se  refere  ao  horário  de  expediente  das  instituições  bancárias  para  o
atendimento ao público, de forma geral. 4. Respeitados os princípios da
isonomia e da razoabilidade na fixação de tempo de espera máximo em
fila para atendimento em agências bancárias. 5. A regulamentação em
tela baseia-se no exercício legítimo de poder de polícia  conferido ao
Município, nos termos do art.
78 , do CTN . 6 . Apelação improvida. (grifo nosso) Ainda nesse sentido,
destaca-se as disposições da Lei Orgânica de Itapoá, notadamente em
seus art.  160, 161 e 165, que garantem ao Município,  a competência
para organizar a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de
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iniciativa com os superiores interesses da coletividade, e de promover a
justiça e solidariedades sociais, conforme segue:
Lei  Orgânica  de  Itapoá  Art.  160.  O  Município,  dentro  de  sua
competência,  organizará  a  ordem  econômica  e  social,  conciliando  a
liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade.
Art. 161. A intervenção do Município no domínio econômico terá por
objetivo estimular e orientar a produção, defender os interesses do povo
e promover justiça e solidariedade sociais.
Art. 165. Aplica-se ao Município o disposto no art. 175, parágrafo único
da Constituição da República Federativa do Brasil.
Para concluir, sugere-se ao autor, vereador Thomaz Sohn (PSD), atentar
aos  apontamentos  desta  Procuradoria  sobre  a  necessidade  de  emenda
legislativa,  para  comportar  a  propositura  do  Projeto  em  tela  ao
Ordenamento  Jurídico  Municipal,  notadamente  às  Leis  Municipal  nº
12/2005 e nº 195/2008.
Assim, ressalvada a questão da confrontação com as demais  Normas
Jurídicas  existentes  e  concernentes  à  matéria  em  análise,  esta
Procuradoria apresenta manifestação pela legalidade do Projeto de Lei
nº 52/2017. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado
conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapoá.”

Entre as discussões, foi proposta verbalmente a Emenda Legislativa nº 86/2019,
do Tipo Modificativa nº 01/2019, para constar com a seguinte redação:

“Emenda Legislativa n° 86/2019 – tipo: Modificativa n° 01/2019

Modifica  a  Ementa  do  Projeto  de  Lei  nº  52/2017,  o  qual  passará  a
vigorar com a seguinte redação:
Fixa  normas  de  atendimento  ao  público  pelas  agências  bancárias  no
município de Itapoá/SC.
Fixa  normas  de  atendimento  ao  público  pelas  agências  bancárias,
correspondentes bancários e casas lotéricas no município de Itapoá/SC.

Modifica o Art. 1º do Projeto de Lei nº 52/2017, o qual passará a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 1º. Fica determinado que as agências bancárias deverão colocar a
disposição dos seus usuários, pessoal suficiente e necessário, no setor de
caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável.
Art.  1º  Fica  determinado  que  as  agências  bancárias,  correspondentes
bancários  e  casas  lotéricas  deverão  colocar  a  disposição  dos  seus
usuários, pessoal suficiente e necessário, no setor de caixas, para que o
atendimento seja efetivado em tempo razoável

Modifica  os  Parágrafos  2º,  3º  e  4º  do  Art.  1º  do  Projeto  de  Lei  nº
52/2017, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º.
§ 2° As agências bancárias ficam obrigadas a informar aos seus usuários,
em cartaz visível, fixado na entrada, a escala de trabalho do setor de
caixas colocados a disposição dos usuários.
§ 3º As agências bancárias deverão realizar todos os seus atendimentos
com senha numérica eletrônica ou manual, com o registro da data, do
horário de retirada e atendimento ao usuário.
§ 4º As agências bancárias ficam obrigadas a afixarem, em local visível,
no setor de caixas, cópia da presente Lei na íntegra, em papel tamanho
40 cm X 50 cm
Art. 1º. [...]
§ 2° As agências bancárias, correspondentes bancários e casas lotéricas
ficam obrigadas a informar aos seus usuários, em cartaz visível, fixado
na  entrada,  a  escala  de  trabalho  do  setor  de  caixas  colocados  a
disposição dos usuários.
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§ 3º As agências bancárias, correspondentes bancários e casas lotéricas
deverão  realizar  todos  os  seus  atendimentos  com  senha  numérica
eletrônica ou manual, com o registro da data, do horário de retirada e
atendimento ao usuário. 
§ 4º As agências bancárias, correspondentes bancários e casas lotéricas
ficam obrigadas a afixarem, em local visível, no setor de caixas, cópia
da presente Lei na íntegra, em papel tamanho 40 cm X 50 cm

Modifica o Art. 10 do Projeto de Lei nº 52/2017, o qual passará a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei
Municipal nº 12 de 24 de junho de 2005. ”

Desta forma,  após analisadas as normas técnicas das proposições  e sanadas as
dúvidas, a Presidente prossegue com a deliberação em bloco, do Projeto de Lei Ordinária
nº 52/2017 e de sua Emenda Legislativa nº 86/2019 do tipo modificativa, e os membros
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de
Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os
membros  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência,  manifestam-se  com
PARECER FAVORÁVEL ao Projeto de Lei Ordinária nº 52/2017 com  sua Emenda
Legislativa nº 86/2019 do tipo modificativa.

É O PARECER
Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 17 de dezembro de 2019.

    
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

         
  Janayna Gomes Silvino                Jeferson Rubens Garcia           André Vinicius Araujo
            Presidente                                 Vice-Presidente                             Membro
 [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]          [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                        
          Osni Ocker                            José Maria Caldeira                   André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                                                                                         
     José Maria Caldeira                     Janayna Gomes Silvino                    Osni Ocker         
            Presidente                                   Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]   

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                     
 Jeferson Rubens Garcia                         Osni Ocker                         André Vinicius Araujo
           Presidente                                 Vice-Presidente                                 Membro                         
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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