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PROJETO DE LEI N° 09, DE 05 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

atendimento preferencial ao público em 

repartições públicas e empresas privadas 

instaladas no âmbito do município de 

Roseira, e dá outras providências.

Art. 1o Esta lei cria a obrigatoriedade de atendimento preferencial e implantação 

de medidas para atendimento ao público em repartições públicas e empresas 

privadas instaladas no município de Roseira.

Parágrafo único. Terão direito a atendimento preferencial, observando-se a 

seguinte ordem:

I- Idosos acima de 80 anos;

II- Idosos entre 60 e 79 anos;

III- Gestantes e lactantes;

IV- Deficientes físicos e portadores de moléstias graves consideradas pelo arti 

151 da Lei 8.213/91;

V - Obesos;

Art. 2o As repartições públicas e as empresas privadas deverão adotar medidas 

para amenizar o desconforto de seus consumidores, notadamente quando 

envolver o tempo de espera no atendimento preferencial ao rol indicado no artigo 

antecedente.

Art. 3o São consideradas medidas amenizadoras de desconforto, sem a exclusão 

de outras:

I- Assentos preferenciais devidamente sinalizados;

II- Filas preferenciais devidamente sinalizadas;

III- Acesso livre aos banheiros;

IV- Disponibilização de água potável;

V- Emissão de senhas;

V I-  Adoção de tempo máximo para atendimento, observando-se o seguinte:
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a) Farmácias e estabelecimentos congêneres: máximo de 30 (trinta) minutos;

b) Supermercado e estabelecimentos congêneres: máximo 15 (quinze) minutos;

c) Instituições financeiras e lotéricas: máximo 20 (vinte) minutos;

d) Demais estabelecimentos com exceção dos hospitais e postos de saúde: 

máximo 10 (dez) minutos;

§1° Os idosos maiores de 80 anos tem preferência em relação aos idosos acima 

de 60 anos;

§2° Para efeito da consecução do disposto no artigo 3o desta lei, serão 

observados os parâmetros técnicos a serem estipulados na forma de 

regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo.

§3° Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados d 

atendimento à saúde, a prioridade fica condicionada à avaliação médica, em fa 

da gravidade dos casos a atender, conforme disposto no Decreto Federal n° 

5.296/03.

Art. 4o Sujeitam-se ao disposto nesta lei:

I -  As empresas concessionárias prestadoras de serviços regulados pelo poder 

público Federal, Estadual e Municipal no âmbito do município de Roseira, a 

saber:

a) Telefonia fixa ou móvel;

b) Televisão por assinatura;

c) Acesso à internet;

d) Água e esgoto;

e) Energia elétrica;

f) Gás;

II-  As empresas de transporte terrestre de passageiros;

III- Os hospitais públicos e privados, clínicas privadas e comércio em geral;

IV- Os serviços notariais e de registro de que trata o art. 236 da Constituição 

Federal e a Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994;
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V -  Os estabelecimentos que prestam atendimento direto ao público em virtude 

de delegação ou autorização de órgão ou entidade da administração pública 

Federal e Estadual, inclusive as repartições de trânsito;

V I-  Outros estabelecimentos comerciais não relacionados nos incisos acima, 

mas que atendam em suas instalações, diariamente.

Art. 5o As instituições mencionadas no art. 4o desta lei farão instalar e manterão 

em funcionamento equipamento destinado à emissão de bilhete ou senha, no 

qual será registrado o horário de ingresso de consumidores ou usuários no 

estabelecimento para fins de comprovação em eventual reclamação a ser 

formalizada.

Art. 6o Os prazos de atendimento previstos no inciso VI do Art. 3o desta Lei 

deverão ser observados tanto aos atendimentos preferenciais quanto aos 

demais consumidores e cidadãos.

§1° Em caráter excepcional, o tempo de espera a que se refere o no inciso VI do 

Art. 3o desta Lei poderá ser estendido a até o dobro do tempo estipulado desde 

que, previamente, sejam afixados avisos no estabelecimento alertando o 

consumidor sobre a demora, bem como sobre os motivos excepcionais que lhe 

deram causa, ou nas seguintes ocasiões:

I- Primeiro ao quinto dia útil e último dia útil de cada mês;

II- Véspera ou dia imediatamente subsequente a feriados.

§2° Para os fins desta lei, tempo de espera é o tempo transcorrido entre o 

instante em que o cidadão ingressa em estabelecimento, relacionado no art. 3o 

desta lei, e o instante em que venha a ser chamado para atendimento individual 

em estação de trabalho, guichê, mesa de atendimento, ou qualquer outro local 

para esse fim designado.

Art. 7° Os procedimentos administrativos, admitidos nas disposições constantes 

do art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), serão aplicados de acordo com as normas ali vigentes quando da 

denúncia feita por consumidor ou entidade da sociedade civil legalmente
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constituída, devidamente acompanhada de provas, ao órgão fiscalizador 

competente em cada município, sendo facultado ao estabelecimento denunciado 

apresentar sua defesa no prazo máximo de quinze dias, contados a partir da 

devida notificação.

Art. 8o As disposições desta lei aplicam-se às entidades de que tratam os incisos 

IV e V do art. 4o desta lei as disposições constantes do art. 56 da Lei n° 8.078, 

de 11 de setembro de 1990.

Art. 9o Os infratores estão submetidos às seguintes penalidades:

I- Advertência;

II- Multa pecuniária de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00;

III- Suspensão do alvará de funcionamento pelo período de 7 a 30 dias;

IV- Cassação do alvará de funcionamento;

Art. 10 Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os 

aspectos necessários para a sua efetiva aplicação, especialmente quanto à 

dosimetria na aplicação das penalidades aqui previstas e a destinação das 

multas pecuniárias impostas.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua

Câmara Municipal de Roseira

Página 4 de 5

mailto:cmroseira@camararoseira.sp.gov.br


Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro -  Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 -  Roseira -  Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Os consumidores brasileiros, na condição de vulneráveis, que são: 

idosos, gestantes, deficientes físicos e portadores de doenças graves, vêm 

sendo constantemente desrespeitados e maltratados durante o período de 

espera pelo atendimento preferencial, aos qual já têm direito, em diversos 

estabelecimentos, notadamente em empresas de telefonia, hospitais privados, 

cartórios e comércio em geral.

O que se pretende com esta proposição é disciplinar a problemática do 

atendimento preferencial aos consumidores vulneráveis aqui mencionados.

Há que se perseguir um novo padrão de tratamento preferencial para os 

consumidores vulneráveis no interior das agências bancárias e lotéricas, uma 

vez que os abusos e o péssimo atendimento têm sido frequentes, causando 

sérios prejuízos àqueles que são forçados a buscar o atendimento presencial 

nesses estabelecimentos.

Além disso, é primordial que os idosos devem ter prioridade no 

atendimento, inclusive as pessoas maiores de 80 anos precisam ter preferência 

em relação aos demais idosos maiores de 60 anos.

Confiamos que, durante o processo legislativo, a proposição será 

aperfeiçoada por meio de debates nas comissões temáticas desta Casa, razão 

pela qual contamos com o indispensável apoiamento de nossos pares para a 

aprovação deste projeto de lei que trará grandes benefícios aos consumidores 

do município de Roseira que são idosos, gestantes, deficientes físicos e 

portadores de doenças graves.
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