
 LEI nº 2.271/04  de 22 de dezembro de 2004 
 

“Dispõe sobre a instalação de bancos de espera para atendimento nos  

caixas das agências bancárias de Goiatuba e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Por força da presente Lei ficam obrigadas todas as agências bancárias, e similares, 

no Município de Goiatuba, Estado de Goiás, a instalarem bancos de espera para 

atendimento nos caixas, mediante obtenção de senha ou outra forma de controle que 

privilegie o atendimento por ordem de chegada, exceto os casos previstos na legislação 

pertinente. 

 

 Parágrafo Único – O número de assentos de cada agência bancária, e similar, 

deverá ser proporcional ao fluxo médio de pessoas atendidas diariamente. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de noventa (90) dias, a partir da publicação desta Lei, 

para que todas as agências bancárias, e similares, adaptem-se à legislação municipal. 

 § 1º  – Vencido o prazo de noventa dias sem que a agência bancária, e similar, tome 

as providências necessárias para a instalação dos bancos de espera fica estipulada o 

quantum de multa diária de 100 (cem) UFM. 

 § 2º - Decorridos trinta dias do prazo estabelecido no caput deste artigo, mesmo 

com o pagamento da multa diária, a Municipalidade cassará o Alvará de Licença para 

Funcionamento do estabelecimento infringente. 

 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal, após a publicação desta Lei, deverá dar ampla 

divulgação da mesma à população, comunicando ainda individualmente a todas as agências 

bancárias, e similares, localizadas neste Município, bem como ao Ministério Público e 

Juizados desta Comarca. 

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatro (22/12/2004). 

 

 
Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 


