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Altera a Lei 139 de 21. de maio de 2013,

que Dispõe sobre o atendimento aos

consumidores em estabelecimentos

bancários no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. L.e Altera a ementa da Lei 139 de 21 de maio de 20L3, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Dispõe sobre o tempo de espera em fila nos estabelecimentos situados no Estado do

Amazonas." (NR)

Art. 2,s Altera o caput do Art. 1.e, que passa a vigorar com a seguinte redação:
.ì

"Art. 1,e Ficam obrigadas as concessionárias de serviços públicos de água, luz e telefone,

as agências bancarias e seus correspondentes, os estabelecimentos de créditos, casas

lotéricas, os estabelecimentos de crédito, prestadores de serviços educacionais e de

saúde privados, ao biombos e quiosques de atendimento, e os supermercados do

Estado do Amazonas a disponibilizar funcionários suficientes no setor de atendimento

ao público, para que o serviço seja feito em prazo hábil, respeitada a dignidade e o

tempo do usuário, para que o atendimento seja efetivado nos seguìntes prazos:" (NR)

Art. 3.e Altera o Art. 2.e, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Arl.2.e Ficam os estabelecimentos dispostos no caput do art, 1.e obrigados a fixar

relógio em local visível e fornecer bilhetes ou senhas numéricas, onde constarão

impressos o nome do estabelecimento, o horário de entrada e o horário que ocorreu o

fim do atendimento do cliente com a rubrica do funcionário do estabelecimento. (NR)

Art. 4.e Altera o Art. 3.e , que passa a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 3.e Ficam os estabelecimentos disposto nesta Lei, obrigados a divulgar o tempo

máximo de espera para atendimento nas hipóteses dos incisos do art. 1e, em local

visível e acessível ao público, em suas dependências, através de cartaz com dimensão
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mínima de 60 (sessenta) centímetros de altura por 50 (cinquenta) centímetros de

largura. (NR)

Art. 5.s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZO Manausr 0l de agosto de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa à adequação do texto da Lei, ampliando os locais

prestadores de serviços que deverão respeitar a dignidade e o tempo limite para

atendimento ao púbico.

A demora desarrazoada no atendimento caracteriza indiferença dos

estabelecimentos, com os consumidores, que são os únicos responsáveis pelas suas

existências.

Cada minuto, perdido atrapalha todo trajeto traçado para os

afazeres diários. Às vezes encontram-se entraves que atrasam e dificultam o

cumprimento das ações do dia a dia e ainda consegue afetar e prejudicartoda uma rotina.

É comum identificarmos pessoas em filas que não andam, havendo assim a

necessidade de adequação. Ressaltando que esses estabelecimentos possuem renda, que

devem ser investidas para um melhor atendimento aos seus usuários.

Ademias, estipulando em Lei os limites, os órgãos fiscalizadores conseguem

efetivamente fazer as devidas fiscalizações e trazer equilíbrio para esta relação de consumo.

Diante do exposto solicito dos nobres colegas a aprovação deste projeto que, com

certeza, irá beneficiar nossa população,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO A NAS, em Manaus, 01 de agosto de 2019.
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