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Âltera a Lci n" 6.597, de 2016, que regulamcnta
o atendimento de agôncias bancárias,
cooperativas de crédlto c congênercs no
\{unicípio de Cascar.cl, na h,,rma que

especifica.

A ( lân.nra \'IrrniciplLl tlc Cascavcl, I istado dr: Iraran:i, rprovr

,'\rt. 1" Esta lei acresccnta a Scçào IV - Dos Cairas l)riotitiiri«rs no capínrlo lll cla

Lei Municipal no 6.597, dc 2016, que passa a vigorar com a scguinte reclacào:

Capítulo III
Scção I\r - Dos Caixas Prioritários

.\rr. 2'' Esta lci entra cm vigt:r na data cle strit pr,rblicaçàcr oiici:rl

Palácio José Nevcs Formighicd, (r(r" anivctsád.o de Cascavcl.
Flm 10 dc agosto cle 201 fl.
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"Art.10-À Os esrabelecime ntos elencados no att. l" desta lci, inclusive as lotéticas,
deverão afixar cm seus estabclecimentos comctciais a tler-icla idcntihcaÇào do caira
ptioritátio pâra pessoas pottadoras dc cleficiôncia, idclsos cclm idade igual ou sr,rperior a 60
(sessenta) anos, gestantes, lâctantes c as pcss()âs acompanhadas por cdanças de colo.

Parírgrafo Úmco - O nào cumptimcnto do caput deste artigo, acarretará ao

propdetário do estabclecimento, as sança)es prer.istas no art. 1l desta lci. "
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Justificativa

À Lei n" 10.0'ltt, de 2000 conferiu atcndirnento ptioritário a detcrmirraclo gn-rpo
<le pessoas, o que f'oi tcgulamentackr pelo Dcctcto n" 5.29(r, de 2004, e, n() quc se rcttre
especificamcnte às pcssoas idosas, pela Lei n" 10.7.11, dc 2003 @stittuto do Icloso).

O artigo 1" da Lei n" 10.048, de 2000 passou a tcr nova tcdação após o advcnto
do Estatuto do Idoso, como se vê a<Iiante:

"As pessoas portadotas de cleficiôncia, os idosos com idadc igual ou
supetior 60 (sesscnta) anosr as gestântcs, as lactantes e as pessoa-s

acompanhadas por crianças de colo tctiio âtencliÍnento ptic.rtitlitio, nos

tctmos desta lei". Set.rclo assim espcrllos contâr con.: o lpoio clus

nol;rcs Patcs desta Clsr dc l.cis.

I)c fato, a reservâ obrigatória dc assentns especiais para iclost.rs, gcstantcs,
Iactanres, pcssoas porta<.krras de dct-iciência c pessoas acompanhadls por ctiirnças tlc
colo nas instituiçõcs financciras e congclnetes existc. Â rneclida opera em acordo com a

Lci federal 10.048, clc novembro cle 2i.XX), mas nào é respcitada.

Pessoas se acumulam nos bancos e alins e na maioria dos casos, nenl ()s

atcndentes firzcm alguma coisa pata mudar essa tcalidatlc. Ocotre cluc nào existc na lci,
ârtigo ou parágrafo quc obriguc rs emprcsas a fiscalizarem as filas ou asscnt«>s, cle tal
fotma, fica por conta do bom senso das pessoâs, cluc pxrecc nào existir.

Ncsse scntido, r.isando buscat o bom scnso das pcssoas qtrc trrilizrm r.rs

estâbe lccimentos clencados por esta Lci, entendemos por bcm incluir a obrigacào da,.

insutuições :rfixarern a idcntificaçâo dos caixas pticlritários, com isso cntendcmos que

bt>m senso scrá efeúvado de tnancira clara c cÍicaz. \'isto clue a fiscalizaçào clcpcndc clc

cacla usuátio que cm seu dircito violado, clcr.crá busclt o PRO(ION.

Sefldo o clue lírhamos Pâra o mornentô, coflt,ll-nos com o apoir) dos nobrcs
'Pltcs,
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