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PARECER N° 1061/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 279/2011.  
Trata-se do Projeto de Lei n° 279/2011, de autoria do nobre Vereador José Rolim 
que dispõe sobre “ a concessão de alvará de funcionamento para agências 
bancárias no Município e dá outras providências.”  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto.  
A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à aprovação 
do projeto.  
A iniciativa propõe como condicionante da concessão do alvará de funcionamento 
das agências bancárias no município de São Paulo, a assinatura de Termo de 
Compromisso entre a instituição financeira e a Prefeitura Municipal, que deverá ser 
firmado antes do pedido da referida concessão, e que deverá ser afixado em local 
visível no estabelecimento após a sua outorga.  
Tal documento determina a obrigatoriedade das instituições financeiras em 
disponibilizar nas agências bancárias do município de São Paulo para o atendimento 
ao público, de pelo menos 2 (dois) funcionários na função de caixa, durante todo o 
horário de atendimento da agência, a cada 50 (cinquenta) metros quadrados de 
área construída, considerando a totalidade da agência.  
Nos termos do projeto, a regra não se aplicaria aos planos de serviços especiais, 
entendidos como aqueles que objetivam fornecer tratamento diferenciado ao 
cliente, caracterizados pelas taxas mais elevadas de serviços.  
A iniciativa também estabelece multa e penalidades no caso de seu 
descumprimento, assim como o prazo de adequação das agências bancárias que se 
encontram em funcionamento.  
A propositura determina a sua regulamentação pelo Poder Executivo.  
Na visão do nobre Autor, diante das crescentes reclamações dos clientes nas 
agências bancárias junto ao PROCON – SP quanto às deficiências na qualidade dos 
serviços oferecidos, que resultaram na liderança do setor bancário nas listas de 
mais reclamadas neste órgão, a iniciativa tem plena razão de prosperar. Este 
também ressalta a importância de se preservar empregos nas atividades 
econômicas no município de São Paulo.  
Em face do exposto, e considerando que a iniciativa é de relevante interesse 
público, pois visa agilizar o atendimento e a prestação de serviços aos munícipes 
nas agências bancárias, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do projeto.  
Sala da Comissão de Trânsito Transporte e Atividade Econômica Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em  08/08/2012  
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