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LEI Nº 3.720/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

Estabelece o tempo de permanência máximo nas 
filas nas Casas Lotéricas e Agências dos Correios, 
bem como institui a obrigatoriedade de fornecimento 
de senha registrada com autenticação pelo caixa do 
tempo de permanência e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por lei,  

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei n° 021/2018 de autoria do Vereador 

Rogerio Pereira dos Santos e Eu sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI: 

Art. 1º - As agências de correios e casas lotéricas estabelecidas no Município de Chopinzinho ficam 

obrigadas manter à disposição dos usuários, funcionários suficientes no setor de caixas para que o 

atendimento seja prestado dentro do tempo razoável e registro mecânico de senha com autenticação pelo 

caixa do atendimento ao consumidor. 

Parágrafo Único – Para os efeitos desta Lei, entende-se: 

I- como tempo razoável para atendimento: 

a) até quinze minutos em dias normais; 

b) até vinte minutos em véspera de feriado prolongado ou no dia imediatamente posterior a 

este; 

c) até trinta minutos em dias de pagamento dos funcionários públicos nas lotéricas e bancos 

postais que prestam esses serviços. 

II – Cliente: todo consumidor que no âmbito da agência de correio e casa lotérica, posto de 

atendimento e demais estabelecimentos do tipo, utilizar-se de caixa e dos equipamentos de auto-

atendimento; 

III – Fila de atendimento: aquela que conduz o cliente aos caixas e equipamentos de auto-

atendimento; 

IV – Tempo de espera: aquele computado desde a entrada do cliente na fila de atendimento até o 

início deste. 
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Art. 2º - Para comprovação do tempo de espera, os estabelecimentos previstos no art. 1º manterão 

à disposição dispositivo de fornecimento de senha com registro da agência local, horário de início e o 

usuário apresentará o bilhete da senha de atendimento, onde constará impresso o horário de recebimento 

da senha e será registrado o horário de atendimento. 

Parágrafo único: O atendimento preferencial deverá ser feito por senha com a designação de 

preferencial e seu respectivo caixa; 

Art. 3º - Os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão exibir em local visível aos usuários as 

seguintes informações: 

a) o tempo limite de espera na fila;  

b) o direito de senha numérica, com registro do local, horário de entrada e de atendimento;  

c) o local do bebedouro e; 

d) o local do banheiro para uso dos clientes. 

Art. 4º - As agências de correios e casas lotéricas estabelecidos no Município de Chopinzinho ficam 

obrigados a disponibilizar, pelo menos, um bebedouro de água potável, um banheiro para uso dos clientes e 

o mínimo de 09 (nove) assentos aos clientes com suas reservas de assentos preferenciais na proporção de 

1/3; 

Art. 5º - As denúncias de descumprimento serão feitas a Divisão de Fiscalização junto a Prefeitura 

Municipal de Chopinzinho e ao PROCON. 

Art. 6º - (VETADO). 

I – (VETADO); 

II – (VETADO). 

Art. 7º - (VETADO). 

Art. 8º- A aplicação de qualquer penalidade desta lei está condicionada à prévia notificação da 

agência de correio e casa lotérica por meio de correspondência com aviso de recebimento a ser expedida 

pela Divisão de Fiscalização Municipal, ou outra autoridade previamente designada pelo Chefe do 

Executivo, no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento da denúncia. 

§1º – da data do recebimento da notificação a notificada terá o prazo de 5(cinco) dias para 

apresentação de defesa. 
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§2º – Não apresentada defesa ou na hipótese de não acolhimento, o fiscal da Prefeitura aplicará a 

penalidade cabível nos termos da Lei. 

§3º – da data do recebimento da correspondência relativa a aplicação da penalidade, caberá 

recurso no prazo de 5(cinco) dias, dirigido a Divisão de Fiscalização Municipal. 

§4º – os recursos interpostos em decorrência da aplicação de penalidade têm efeito suspensivo e 

serão julgados no prazo máximo de 10(dez) dias, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente 

motivado. 

Art. 9º – Os efeitos decorrentes da imposição de qualquer das penalidades com relação à sanção 

mais grave, extingue-se em 60(sessenta) dias após a sua aplicação. 

Art. 10 – As despesas decorrentes da execução desta Lei serão suportadas por dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 11 – As agências de correios e casas lotéricas, que ainda não fazem uso do sistema disposto 

nesta lei ficam obrigadas a fazê-lo no prazo de 60 (sessenta dias) dias após a promulgação, sob pena de 

incorrerem nas sanções previstas; 

Art. 12 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 

3.525/2016 e as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 

 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 
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