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LEI No 461/06                                                 Mãe do Rio, de 19 de maio de 2006. 

 

Dispõe sobre o atendimento de clientes em 
estabelecimento bancários que funcionam no 
município de Mãe do Rio. 

 

Prefeito Municipal de Mãe do Rio, Estado do Pará. 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município de Mãe do 
Rio, obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de: 

I – atendimento de balcão o prazo máximo será de 30 (trinta) minutos; 

II – atendimento bancário de outros negócios, o prazo máximo será de 60 (sessenta) 
minutos; 

Art. 2o entende-se como atendimentos outros os seguintes serviços; 

I – abertura de contas; 

II – financiamentos/empréstimos; 

III – aplicações financeiras; 

 
Parágrafo único – Não se inclui na obrigatoriedade de tempo desta lei, os 

atendimentos específicos que necessitem da interferência ou parecer técnico da gerência. 
 

Art. 3º Para comprovação do tempo de espera, o usuário apresentará o bilhete da 
senha de atendimento, onde constará, impresso mecanicamente, o horário de recebimento 
da mesma, ao ser atendido o horário de atendimento: 

Art. 4 - Cabe ao estabelecimento bancário implantar, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto nesta Lei. 
 

Art. 5° O descumprimento parcial ou total da presente lei, sujeita o estabelecimento 
infrator à aplicação das seguintes penalidades. 

 
I – advertência; 
II – multa de 5.000 (mil) UFIR; 
III – na reincidência a multa será de 20.0000 UFIR; 
 

 
Art. 6° As denuncias de descumprimento serão feitas ao departamento competente da 

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, que tornará as medidas administrativas cabíveis. 
 

Art. 7° O Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
partir da sua publicação; 
 

Art. 08. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Gabinete do Prefeito, Mãe do Rio (Pa), 19 de Maio de 2006 

 

 

 

 

 

 

Antonio Saraiva Rabelo 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF 030.973.583-15 

 

 

 

Obs. Esta Lei foi Publicada no dia 19 de maio de 2006, conforme Decreto de Publicação n° 108/06. 


