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PARECER Nº 657/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 279/2011.  
Trata-se do Projeto de Lei n° 279/2011, de autoria do nobre Vereador José Rolim, 
dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento para agências bancárias no 
Município e dá outras providências. A propositura diz respeito à concessão de alvará 
de funcionamento para as agências bancárias no município de São Paulo. Pela 
redação da proposta, será exigida a assinatura de Termo de Compromisso entre as 
agências bancárias e a Prefeitura do Município de São Paulo. O mesmo deverá ser 
firmado anteriormente ao pedido de alvará de funcionamento e será parte 
integrante do processo, devendo ser realizado em papel timbrado da empresa 
compromissária e, após a concessão do alvará de funcionamento, deverá ser 
afixado em local visível do estabelecimento. O conteúdo do referido documento 
versará sobre a obrigatoriedade de se disponibilizar número mínimo de funcionários 
para atendimento ao público, inclusive caixas. Todavia, também está estabelecido 
no texto da iniciativa, que a regra não se aplicará aos funcionários destinados ao 
atendimento de planos de serviços especiais oferecidos pelas agências bancárias. 
Segundo o texto proposto, serão considerados serviços especiais oferecidos pelas 
agências bancárias àqueles que possuírem taxas mais elevadas de serviços 
objetivando proporcionar tratamento diferenciado ao cliente. Nesse sentido, cada 
agência deixará disponível ao público, ao menos 2 (dois) funcionários na função de 
caixa para atendimento ao público em geral, durante todo o horário de atendimento 
da agência, a cada 50 (cinquenta) metros quadrados de área construída, 
considerando a totalidade da agência. Depreende-se pela redação do Artigo 4º, que 
a falta da assinatura do Termo de Compromisso impossibilitará a concessão do 
alvará de funcionamento. Em consequência desta ausência, mediante fiscalização, o 
estabelecimento será multado, cuja reincidência, poderá resultar na cassação do 
alvará de funcionamento. Finalmente, a redação do Artigo 6º da proposta 
determina que as agências bancárias que já estão em funcionamento deverão 
adaptar-se à referida norma em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
sua publicação, por meio de solicitação de novo alvará de funcionamento, 
assinando o competente Termo de Compromisso. Em sua justificativa, pondera o 
nobre Autor, que a iniciativa visa garantir melhor padrão de qualidade dos serviços 
prestados pelos bancos, indicando também que pesquisa do PROCON mostra que 
este setor se destaca negativamente quanto ao atendimento ao consumidor. A 
iniciativa também visa estimular a valorização de mão de obra no setor. A 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE e CONSTITUCIONALIDADE da propositura. Em face do exposto e 
considerando que a iniciativa possui relevante interesse público, a Comissão de 
Administração Pública é favorável ao projeto. Sala da Comissão de Administração 
Pública, em 23.05.2012.  
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