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PR.OJETO rU LEI I\" 021201?:,

Dispõe sshre e ohrigaÍori*ilade de

disponibihzaçào de barúreiros públicos e água

potável erl agências bancárias e

estabelecimentos de creditos eln geral.

u vereador EDSOIí ANTO\IO D,\ SIL\ A. no uso cie suas

atribuições constilucionais, propÕe à apreciação do Plenário o seguurte

Projeto de Lei:

Art. 1' - E obrigatória a disponibihzaçào de banherros publicos e água

potável aos clieirtes e usuários de agência-. birncadas e estabelecimentos de

crédito em geral. localizados no mutlicípto de Nazare da Mata-PE., de

forma gratuita e sem restrições.

§_f - Os tranheiros de que trata o coput deverão ser separados por sexo.

coru instalações que permitarr o uso por pessoas CCIm necessidades

especiais e se,euindo os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de

lJoriiias Téciiicas -- ÂBl'iT

§ 2" - A água potár el podera ser disponlbllizadas atraves de bebedouros

lnstalados em locais r isir eis. com a disponibilidades de copos descartáveis,

Art. 2o - O Poder Erecutivo regulamentará esta lei" determinando, entre

outros. as penalidades aplicáveis aos estabelecimentos infratores.

Art. 3o - Os estabelecimentos a que se refere esta lei terão o prazo rÍe i 80

(cento e aitei:ta) riias ci:iirados <ia data iie pubiicaçào desia iei para se

adaptarem a suas dispclsições.
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Art. 4l - o Poder Público \4unicipal não autotrzara o funcionamento de

ãã*rtabeieçimenios cio gênero sÊm o ateirdimenio das exigôncias

contidas nesta Lei.

Art. 5" - O Executir o lr.{unicipal cuidada ]lara a presente Lei seja

ogolu*.ntada no pÍa7o de 60 (sessenta) tlias. a contar da data da

púlicação.

Art. 6" - Esta 1ei entra em vigor na data de sna publicação, revogadas as

disposiçoes em contrário.

Sala das SesPffiem 09 de maio de 2017'

ffi'"'
ET}SONí ANTO]§XO DA SIL\-A
. VEREADOR
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ÀO PROJE

Prezados Pares.

tm atend'nento a ret\ tncircação dos nossos munícipes, apresento à

apreciaçào dos Edrs o Proleto de Ler n" Ul lr-r1;- 615pt''ndo sobre a obflgatotiedade dos

bancos e das agencias de creditos lnstalarem sanltarlos e t"ebedouros para os clientes e

usuários.
DeCerto.atnesistênctadebanheirosnosbancosCausal1lSenoS

transtornos aos clentes, sendo drspensado colrentaÍ o constantÊ constrangilnento dos

cidadãos acometidso de necessidades pnmárias quando na fila de bancos'

Apesar de a união ser competente para regular o sistelna. ftnanceiro'

nada impede que iei rnunicipai e esta,j';al deiernriirein instaiaçãc de banl1eiros 
=

bebedouros para pioporrionai conforto aos cltentes Esse Íbr o entendimento clo

superior Tribunal de Justiça ao llegar pedido do Banco Crtiband paÍa que o auto de

infração lavrado contra ele pelo Procon ào Rro de Janeiro tbsse anulado, A notícia e da

site do STJ .

Nesta esteirâ, cu:nprindo meu de..,er de..,ereadct, pro6*nho a defesa dc direit'r"

e respeito do povo de Nazaré da Mata= pois nada lustrfica o fato de as pessoas se dirigirem às

ug"*l* baruyárias de nossa cidacle e não terem iá bànheiro paÍa suas necessidarles fisiológicas ou

águaparabeber. ,- r.:;^^* .,.,

Vale ressaltar que diariamente centenas de idosos se dingem às agencms

lrancárias de nossa .i lud., onde mdtas das vezes passam o dia inteiro até serem atendidas' Não

ilor má vcntade dos b;urcários, e bom que se reglstre, mas <levido ao número insuficiente de

Lrr,,idores, Íàto que oÇOffe tanto nas agências públicas como nas privadas

lnclusive, boa parle, senão a maior parte, desses cidadãos idr:sos que vâo aos

bancos, vem da zona rural. Velhinhos e velhinhas saem de suas casas ainda de madrugada e

pâssâm o dia todo nos bancos, sem direito a um baúeiro ou bebedouro"

1; objetivo áessa lei não e prseguir ou pre.ludicar nenhLtm gerente de banco' O

qw se quer é mais digrudade a-s pessoas que pelo rrl.nou um dia no nrês estão obrigadas a ir a unm

agência bancária.- 
Espero, sincerarrente, Prder

Vereadores pra aprova$o desta Lei tão vitai
contar com a compreensão dos senhores

para a melhoria da qualidade de vida deos

municilrsT'íÍlzar€nos 
salu das sess§escm 09 de maio de ztlLl-

ffiC*
EDSoN r(t'o\lo D.t slL\',+
- I,'EREÀIX}R
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comrssÃo or n srrce E nrneÇ,&
PROPOSICAO: Projeto de Lei f 02/2ü17.
EMENTA: Dispõe sobre a abngatoriedade de

dispoaibilizaçâo de SmitâÍio e Bebedourô ras
agências bancária .

Autor: Yer. Edsoa Ântonio da Silva
RELATOR: Severino Antonio de Vascancelos

1. }TISTORICO

Vern a esia Coittissào Psrmanentc de Justiça e Redaçãtt, para
análise e parscer, o Projeto de Lei no 02l2AL7^ dispondo sobre a

obrigatoriedade de disponii:ilizaçào de barüeiros publicos e água potávei
em agências bancárias e estabelecimento de credito em geral.

2. DO A]§ÁLTSE

O Proieto de Lei n" 02/2017" r.,etn corn esteio no artigo 45 do

Regimento Interno desta Casa, e , confonl]e os preceitos do artigo alhures"

cr:mpete a Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os

assuntos entregues à sua apreciação quanto ao sei] aspecto constitucional,

Iegal oLr jurídico e cluanto ao sell aspecto gramatical e logico.

A uompeiência do município legisiar sobre a obrigatoriedade de

instalação de sanitarios e bebedouros em agências Lrancerias e motivo de

inúmeras demandas no Poder Judiciário Pátrio.

Para o análise do tema,. Çrlmpre-nos reoÇ)rrer ao enten-ciimento

pacifico da rnais alta Corte do nosso Pais, que e o Supremo Tribunal

Federal :
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1i E M Ê NTA: ESTABELECTMENTOS sAr,JCÁRtOS-COwprrÊNCIA DO wUrutCíptO

pARA, MED,ÃNTE LEt, üBRiGAR As iNSTrruiçÕrs tiNANeÊtRAS A iNSrALAR, EM

suns aeÊructAs, sANtrARlos púnlrcos E BEBEDoURos - rvoconnÊNclA DE

usunnnçÃo DA coMprrÊrvcrR LEGTSLATTvA FEDTRAL - RECURSo lMPRovlDo.

- O Município dispõe de competência, para, com apoio no poder autônomo que

lhe confei'e a Constituiçãc Ca Repriblica, eNlgir, rnediante lei fcrmal, E

instalação, em estabelecimentos bancários, de sanitários ou a colocaçãc de

bebedouros, sem que o exercício dessa atribuição lnstitucional, fundacla em

titulo constitucional específico iCF, art. 30, l), importe em conflito com as

orerrogativas fiscalizadoras do Banco Central do Brasil. Precedentes. (Al-

AgR 614510 I 5C - SANTA CATAftINA - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO -

Iulgamento: L3/g3l2OO7 - Órgão Julgador: Segunda Turma Lei do

Município de Blumenau-SC}.

2) EMENTA: CONSTTTUC|ONAL. COMPETÊNCIA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS"

TNSTALAÇÃO DE SANtrARtos. LEt MUNtCTpAL. TNTERESSE LCCAL PRECEDENTES.

RECURSO QUE IrtÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO

AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Município tem

competência para legislar sobre a instalação de sanitários nas agências

bancárias. (At-AgR 453178/5P-SÃO PAULO - Reiatoria): Min. CARMEN LÚCiÀ -

julgamenta: 1311712006 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Lei do Município

de Pindamonhangaba-SP).

3l EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não

demcnstra c desacerto Ca decisão agrevaCa, pr"oferida em conscnência ccnr

entendimento desta Corte, 3. Agências bancárias. lnstalação de bebedouros e

sanitários. Cor"npetência legislativa municipal. lnteresse local. Precedentes. 4'

Agravo regimental ã que se nega provimento (RE-AgR 418492/§P-SÃO PAULO

Relator{a}: Min. §ILMAR MENDES - Julgamento: í3iL2l2AA5 - Órgão

Julgador: Segunda Turma - Lei do Município de Campinas-SP).

4l E M E NTA: ESTABELECTMETITOS BANCARTOS- CCMPETÊNCIA DC MUNICíPIO

PARA, MEDTANTE LEt, OBRTGAR AS |NSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM

SUAS AGÊÍ!CIAS, DISPOSTTTVOS DE SEGURANÇA - INOCüRRÊNCIA DE

USURPAÇÃo DA CoMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE

vlolAÇÃo Ao ART. 1"44, § 30, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER

ESTRANHA A PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OEIETO DC

RECURSÜ EXTRAÜRDINARIÜ - INAPLIEABILiDADÊ DO PRiNCíPIE 
.JURA N-]\/ -I
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CURIA" - RECURSO IMPROVIDO. - O Município pode editar legislação própria,
com funciamento na autonomia constitucional que ihe é inerente (CF, art. 30, li,
com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, QUe instalem, em
suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou nãoi,
equipamentos destinados a proporcionar-lhes seguranÇa itais como pCIrtas
eletrÔnices e câmaras fil:'nadoras) ou a propiciar-lhes confortc, meClar.lte
oferecimento de instalaçôes sanitárias, ou fornecimenta de cadeiras de espera,
ou, ainda, coiocação de bebedouros. Precedentes. {Al-Agfi g4l7L7 / RS - RtO
GRANDE Do sul - Relator(a): Min, cElso DE MELLO
Julgamento: 3tlos/2005 - orgão Julgador: segunda Turma).

Diante do entettdinrento da nossa nrars alta Corte de Justiça pátria. a
quem cabe a interpretação da Constituiçào Federal. e forçoso concluir que
o Projeto de Lei n' a212017. e 1egal. consritucionai e lógico.

E sritante à sensibtiiciacie e a rntesriciacie cie rocios os nazarenos, a faita
de resperto dos bancos coil os u-su3.1o: das agências bancárias,
especialrnente os ntars tdosos. rrs aprosenrados. por vezes enfermos, que
alem de não ter unt atendutrento drg:ro e resperto. não tem direito a beber
água ou dispor de r-rm sanrtário para a-i necessierades mais básiças.

De certo, o Projeto de Lei sobre analise é nm novo mÍIrco. onde
mostra o equilíbrio de força da Legislaçâo municipai.

3. VOTO DO REALATOR

Na análise que concerrle o merito desta comissão, o projeto de L,ei
n* ü212017. está em condições de ser aprovado.

É a Parscer.
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r r! -Í lYÍt 4-ar^^1-L It I i\_ J3}/ZUI /.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilizaçáo de banheiros públicos e água
potável em agências bancarias e

estúcleesn€Í$os de çrcdiros €ta geral

= 
* cÂ*rana nrurxrcplr or xazanÉ oa *rtra -arnova:

Art 1" - E obrigatória a disponibllizaç.ão de banheiros publicos e água
potável aos clientes e usuiirios de agências bmsárias e estúelecimentos
de çredito em geral localizdos no mrmicipio de Nazare da Mata-PE.,
de fcma gratuita e sem restrições.

§ 1" - Os bmheiros de que trúa o cqur &verão ser separados por sexo,
com instalações çe permim o uÍ;o por pessoas com necessidades
especiais e seguindo os padrões est#lccidos pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.

§ 2: - A água potável podera ser
ir-rstalados ern locais r isrr eis.

desçartáveis,

riisponibilizadas atraves de bebeilouros
ctr,nr a disponibilidades ele copos

4rÍ, ?" - O Poder Executi.'-o regularlentará esta lei, detenninançlo, entre
*utros, as penaliclades aplicár'e is aos estabelecimentos rnfi'atores.

*gtt - Ss estahelecimentos a que se refere esta lei terão ü prazo de 18ü
{.cento e oitenta) dias contados da data de publicação desta lei para se

adaptarenr a sLiâs disposições.

.Art. { - O F*der Pirblico Municipal nâa antorizará o Íiincionamento de
iliivtls çsÍatrreieçiinçiltos do gôirerr.r sern CI átendirneriÍo das erigências
contidas r:*sta l,ei"

.trt.5* - ü Exeçutivo lviiinicipai cuiiiaiia para a presenre Lei se1a

Rua Dantas Barreto, 1338 - Fone: {81) 3633-1533 - cEP 55800-000 - Nazaré da Mata - pE

q

$



Gâmara Municipal de H azaré da IIIlatâ - PH
Gasa Joaquim Nabuco

regulamentaCa Ílc prazü Ce 60 {sesse*tn} dias, a c*ntar da data da
publicação.

Ârt. 6" - Esta lei entra em rtgcr na data de sua publicação, revcgadas âs

disposições eítr c*nirário.

Sata des SEssõEs üa Câmera lIurricipal dr lazar= de
Mata, em 13 de junho de 2017.

a Ê r T_l^
J.IL\L J(J

ÁJi.,^" QL-tti.^ d-^ Ç-Lto'
ADJAB. PEREIRA DA SILVA
.I" SECRETARIO-

#;rr" {" («\o«'i{;àx'o^# **r, ot,.2" SECRETÁ.RIO.
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L E I l.io 35512017.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros públicos e água
potável em agências bancarias e

estebctree.ilnes$os de çrcditos €.m gcr+l.

Â CI}T{R{ MLNICIPAL DE I{AZARE DÂ MATA - APROVA:

.{rt lu - E obrigatoria a disponibilizaçâo de banheiros públicos e água
potiâel aos clientes e usuários de agências bancarias e estabelecimentos
de cÍÉdita em geral, lacalizados no município de Nazaré da Mata-PE,.,
de fryma graruita e sem restrições"

§ 1: - Os bmheiros de que trata a caput deverão ser sepaÍados por sexo,
com isstâlações qt'te perÍnitam o uso por pessoas com necessidades
especiais c seguinda as padrõcs estabclecidss peia Asscciaçãa Brasileira
de ]{ormas Téssicas - ABNT.

§ 2" - A Íigua pa*ivel poderá ser disponibilizadas através de bebedouro§
instaladas err locais visiveis, com a disponibilidades de copos
descarlá*"eis,

ArL 2o - O Poder Executivo regulamentará esta lei, determinando, entre
outrrs, as penalidades aplicáveis aos estabelecimentos infratores.

Ârrfl' - Os eskbelecimentos a que se refere esta 1ei terão o prazCI de 18ü
(cento e oitetta) dias contados da data de publicação desta lei para se
adaptarem a suas disposições.

Ârt. 4" - G Poder Público Municipal não autorizarâ o fimcionamento de
n.ÕvoS êStãbüiecirreat*S do gêneÍo Sem o atentrimêEtc rÍas exigêneias
contidas nesta Lei.

ÂrÉ. 5" - O Executivo Municipai cuidada para a presente Lei seja

Rua Dantas Barreto, 1338 - Fone: {81} 3633-1533 - CEP 55800-000 - Nazaré da íllata - PE
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regularaentada no prazo de 6{} {sessent*} dies, a c*atar da data da
publi@,

§,rL 6o - Esta lei entra em vigcr na daÍa de sua publicação, revogadas as

disposições efll cantrario.

e-I- -I-* G*-ii-- ,+- í1A*--- tr.fl*3^l-^l J- t\l---*-â J^DaAlía tIíiS Lrt§§t t§ tral i,-atillall at lVI"lIlItLf par, LIE I q aLall G iI4

*Iata, em 13 de junho de 2017.

rnÀt tn,{ri-a ir.rrJ

- I'SECRETÁruo-
, 3 lr:--

ff xta**pxi*E;Gr',^{,{^
I- 2' SECRETARIO.
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