
LEI MUNICIPAL Nº 2.657/11 – de 23 de março de 2011 

 
“Dispõe sobre o atendimento humanizado com a 

implantação de divisórias, painéis ou outros meios que 

individualizem e privatizem o atendimento em agências 

bancárias e postos de atendimento e dá outras 

providências” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a presente Lei: 

 

Art. 1º - As agências bancárias e as instituições financeiras localizadas no município de 

Goiatuba-GO, deverão instalar, no espaço compreendido entre os caixas e os clientes que 

estão na fila de espera, biombos, painéis de material opaco ou estruturas similares, com no 

mínimo 1,80m de altura, impedindo a visualização das pessoas que estão sendo atendidas 

nos caixas e, assegurando, dessa forma, a segurança dos clientes e das operações realizadas 

pelos usuários. 

 

Parágrafo Primeiro - Cada agência bancária e instituição financeira de que trata o caput 

deste artigo deverão manter em funcionamento um Painel Eletrônico o qual indique o caixa 

que está disponível ao atendimento do próximo cliente/usuário da fila de espera.  

 

Parágrafo Segundo - Ficam as agências lotéricas e caixas eletrônicos excluídas da 

implantação das estruturas apontadas no caput deste artigo. 

 

Art. 2º - As agências bancárias e as instituições financeiras deverão manter em 

funcionamento no mínimo 3 (três) câmeras para cobertura externa em cada local de entrada 

e saída e/ou passagem obrigatória. 

 

Parágrafo Primeiro - O monitoramento feito pelas referidas câmeras será realizado por 

meio de gravação dos locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

 

Parágrafo Segundo - As imagens gravadas deverão ser salvas em local seguro, preservadas 

pelo período de 6 (seis) meses e colocadas à disposição do Poder Público, especialmente das 

autoridades policiais sempre que estas solicitarem. 

 

Art. 3º - Deverão ser implantadas cadeiras e sistemas de senhas para a individualização e 

organização do atendimento, garantindo um espaço físico suficiente para que o usuário seja 

atendido de forma a garantir sua segurança. 

 

Parágrafo Único - Serão reservadas cadeiras para idosos, deficientes e gestantes de acordo 

com a Lei Federal nº 10.048/2000, de 08 de novembro de 2000. 

 

Art. 4º -É obrigatório em todos os estabelecimentos relacionados no caput do art. 1º a 

instalação de bebedouros com filtro do tipo “pressão conjugado”. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8847301/art-2-da-lei-1389-09-manaus


Parágrafo Primeiro - Os bebedouros deverão ser colocados à disposição do público, em 

locais de fácil acesso, inclusive aos portadores de necessidades especiais, crianças e pessoas 

de baixa estatura. 

 

Parágrafo Segundo - Deverão ser instalados recipientes para armazenagem utilização e 

fornecimento adequado de copos descartáveis. 

 

Art. 5º - O descumprimento ou inobservância do disposto nos artigos desta Lei implicará 

em sanções aplicadas pelo Município, da seguinte forma: 

 

I – aos infratores penas de multa diária de 100 UFMs; 

II – havendo reincidência, multa em dobro até o limite de 10.000 UFMs; 

III – após atingido o limite acima referido, as Agências Bancárias e Instituições Financeiras 

sofrerão a suspensão do alvará de funcionamento. 

 

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela Secretaria 

Municipal de Finanças. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão exclusivamente por conta 

das respectivas agências bancárias e instituições financeiras estabelecidas no município de 

Goiatuba-GO. 

 

Art. 7º - Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para que as agências bancárias e 

instituições financeiras se adaptem a esta Lei.  

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

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

e três dias do mês de março do ano dois mil e onze (23/03/2011). 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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