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 LEI  N.º 4.620 DE 27 DE OUTUBRO DE 2015 
 

INCLUI os arts. 7ºA e 10A e ALTERA o 
inciso I do art. 8º da Lei n.º 3.999 que 
dispõe sobre o atendimento de usuários 
dos serviços bancários e congêneres no 
Município.............. 
  

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO 
DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Ficam incluídos os arts. 7ºA e 10A e fica alterado o inciso I do art. 8º da Lei n.º 3.999, de 
13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o atendimento de usuários dos serviços bancários e 
congêneres no Município, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 7ºA. É obrigatória a manutenção, pelas agências bancárias, de relatório do sistema de controle de 
horários de atendimento de todas as senhas emitidas, tanto senhas normais, quanto preferenciais, em que 
conste o tipo de senha emitida, se normal ou preferencial, dia, número da senha, horário de emissão da 
senha, horário do atendimento da senha e tempo de espera da senha. 
 
§ 1º. Os relatórios devem ser arquivados pela agência bancária pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
 
§ 2º. A agência bancária tem a obrigação de entregar os relatórios sempre que notificada, para tal ato, 
pelo Município. 
 
§ 3º. O relatório deverá ser entregue em arquivo eletrônico. 
 
§ 4º. Os relatórios deverão ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência da 
notificação.” 
 
“Art. 8º. ... 
I – Notificação; 
II - ... 
III - ... 
IV - ...” 
 
“Art. 10A. As agências bancárias e estabelecimentos terceirizados para a prestação de serviços bancários 
tem o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei para se adaptarem às exigências 
constante no artigo 7ºA.” 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 27 DE OUTUBRO 
DE 2015. 
                                                            TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
ELEN C. HEBERLE                                                                                    Prefeita Municipal 
Procuradora Jurídica                                                                 
OAB/RS 58.704 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento                                                 
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