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Prefeitura Municipal de      

Iguaí publica: 
 
 
 
• Lei N. º 208 De 11 De Abril De 2013 - Obriga as agências bancárias, 

casas lotéricas e demais instituições de crédito, no âmbito do Município, a 
colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente no setor de caixas 
possibilitando o atendimento em tempo razoável e dá outras providências. 

• Lei N. º 209 De 11 De Abril De 2013 - Institui a Semana Municipal dos 
Evangélicos e dá outras providências. 
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LEI N. º 208 
DE 11 DE ABRIL DE 2013. 

EMENTA: “Obriga as agências bancárias, 
casas lotéricas e demais instituições de 
crédito, no âmbito do Município, a colocar 
à disposição dos usuários, pessoal 
suficiente no setor de caixas possibilitando 
o atendimento em tempo razoável e dá 
outras providências.”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e, eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei. 

                    Art. 1.º Ficam as agências bancárias, casas lotéricas e demais instituições 
de crédito que possuem atendimento ao público, no âmbito do município, obrigadas a 
colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas, para que o 
atendimento seja efetivado em tempo razoável.

Art. 2.º Para os efeitos desta Lei entende-se como tempo razoável para 

atendimento:

I – até 20 (vinte) minutos em dias normais; 

II – até 40 (quarenta) minutos em véspera ou após feriados prolongados, e 

nos dias de pagamentos dos funcionários públicos e de recebimentos de tributos 

municipais, estaduais e federais. 

§ 1º - Os Bancos ou suas entidades representativas informarão ao órgão 

encarregado de fazer cumprir esta Lei as datas mencionadas no inciso II. 

§ 2º - O tempo máximo de atendimento referido nos incisos I e II leva em 
consideração o fornecimento normal dos serviços essenciais à manutenção do ritmo das 
atividades bancárias, tais como energia, telefonia e transmissão de dados. 

Art. 3º - Os Bancos fornecerão, por meio de um funcionário destacado para 

esse fim, senha ao cliente quando da sua entrada na agência, constando dia e hora de 

sua chegada, com vistas a controlar o tempo de permanência em cada Instituição, até o 

seu atendimento no Caixa. 

Parágrafo único – Quando do atendimento, o caixa receberá a senha do 

cliente e a rubricará, lançando o horário de recebimento. 
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Art. 4º - As Agências Bancárias têm o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data da publicação desta Lei, para adaptarem-se às suas disposições. 

Art. 5º - O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às 

seguintes punições: 

I – advertência; 

II – multa de 1.000 (um mil) UFIR´s (Unidades Fiscais de Referências) por 

infração, sendo que, em caso de reincidência, a multa automaticamente passará para 

5.000 (cinco mil) UFIR´s (Unidades Fiscais de Referências); 

Art. 6º - As reclamações dos Munícipes, devidamente comprovadas, deverão 

ser encaminhadas ao órgão municipal encarregado para zelar pelo cumprimento da 

presente Lei ou diretamente ao Executivo, concedendo-se o direito de defesa do Banco 

reclamado.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 8 º - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ-BAHIA, 11 DE ABRIL DE 2013. 

MURILO VEIGA VIEIRA 
PREFEITO 
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LEI N. º 209 
DE 11 DE ABRIL DE 2013. 

EMENTA: “Institui a Semana Municipal dos 
Evangélicos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e, eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei. 

 Art.1º. Fica instituída a Semana Municipal dos Evangélicos de Iguaí – BA como forma de 
reconhecer e de valorizar as pessoas que vivem e simpatiza a fé Evangélica. 

Art. 2º. A Semana Municipal dos Evangélicos será comemorada, anualmente, na 
segunda semana do mês de julho. 

Parágrafo Único – A Semana Municipal dos Evangélicos passará a integrar o calendário 
oficial das festas comemorativas do Município de Iguaí - BA. 

Art. 3º. A Semana Municipal dos Evangélicos destina-se ao congraçamento das Igrejas 
Evangélicas, independente da denominação. 

Art. 4º. Durante a Semana Municipal dos Evangélicos serão promovidos eventos pela 
comunidade evangélica, tais como peças teatrais, exposições, simpósios, palestras, 
seminários, cruzadas evangelísticas e outros acontecimentos semelhantes com o 
aproveitamento e a utilização dos logradouros públicos cedidos para tal finalidade, 
quando solicitados. 

Art. 5º As Igrejas Evangélicas por intermédio de seus pastores e dirigentes, em conjunto, 
criarão e executarão todos os eventos da Semana Municipal dos Evangélicos a que se 
refere esta lei. 

Art. 6º. Fica autorizado que as despesas da comemoração da Semana Municipal dos 
Evangélicos serão custeadas pelo município, devendo constar nas dotações 
orçamentárias ou suplementadas, se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAÍ-BAHIA, 11 DE ABRIL DE 2013.

MURILO VEIGA VIEIRA 
PREFEITO 
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