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Lein.° 392
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO BANCÁRIO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
0 Prefeito Constitucional do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, no
uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei.
Artigo 1° - A Taxa de Fiscalização do Atendimento Bancário é devida pela
atividade municipal de fiscalização do cumprimento das normas que disciplinam o atendimento
prestado aos usuários dos serviços da espécie pelos estabelecimentos no âmbito deste município, em
consonância com as disposições estabelecidas pela Lei n°. 331/2007.
Artigo 2° - O sujeito passivo da Taxa instituída por esta lei é o estabelecimento
bancário localizado neste município, sujeito à fiscalização municipal descrita no artigo 1°.
Artigo 3° - A taxa será calculada em função do número de terminais eletrônicos de
atendimento aos usuários existentes no estabelecimento bancário, de conformidade com a tabela
anexa e será devida mensalmente.
Artigo 4° - O fato gerador da Taxa instituída por esta Lei considera-se ocorrido no
1° (primeiro) dia útil de cada mês, devendo o respectivo valor ser recolhido até o último dia útil de
cada mês.
Artigo 5° - O sujeito passivo providenciará, em guia de recolhimento própria
independentemente de qualquer iniciativa da autoridade administrativa fiscal, o recolhimento da
importância devida em cada mês, apurada segundo disciplina prevista no artigo 3°.
Artigo 6° - O recolhimento em atraso da Taxa prevista nesta Lei, sujeitará o sujeito
passivo à multa:
1 - de 10% (dez por cento), desde que o recolhimento se faça até o último dia útil do
mês subseqiiente ao do seu vencimento normal;
II - de 20% (vinte por cento), desde que o recolhimento se faça até o último dia útil
do segundo mês subsequente ao do seu vencimento normal.
III — de 30% (trinta por cento), desde que o recolhimento se faça a partir do terceiro
mês subsequente ao do seu vencimento normal.
Parágrafo único - A multa será calculada sobre o valor da Taxa atualizada
monetariamente na forma da legislação de regência vigente à época.
Artigo 7° - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o recolhimento em atraso
da Taxa prevista nesta Lei, sujeitará o contribuinte ao pagamento de juros de mora, calculados à
razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor do tributo atualizado monetariamente na forma da
legislação de regência vigente à época.
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Artigo 8° - Após 30 (trinta) dias de atraso no recolhimento da Taxa prevista nesta
Lei, a respectiva importância devida será objeto de inscrição na Dívida Ativa do Município, com a
subseqiíência cobrança judicial da dívida.
Artigo 9° - As infrações às normas constantes desta Lei sujeitam o infrator às
seguintes penalidades:
I - apuração e recolhimento da taxa devida em desacordo com a disciplina
estabelecida por esta Lei: multa de 80% (oitenta por cento) da diferença recolhida a menor, sem
prejuízo do recolhimento da importância dessa diferença a menor, com os consectários da mora.
II - outras infrações: multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Artigo 10° - Aplicam-se à Taxa instituída por esta Lei, subsidiariamente e no que
couber, as disposições previstas na legislação municipal em vigor relativas ao Impostos Sobre
Serviços de Qualquer Natureza.
Artigo 11° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

São Félix do Xingu-PA., 23 de setembro de 2009.
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ANEXO

DESCRIÇÃO

FERIDO DE INCIDÊNCIA

1. Estabelecimentos bancários com
atendimento aos usuários mediante /w
a utilização de até 03(três) terminais
eletrônicos.

Mensal

1.000,00

2. Estabelecimentos bancários com
atendimento aos usuários mediante
a utilização acima de 03 (três) terminais
eletrônicos.

Mensal

1.200,00
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VALOR DA TAXA EM R$

*

LEI N" 331/07
Estabelece prazo para atendimento nas agências
bancárias, casas Ictéricas e agências dos correios
rio âmbito do Município e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da Câmara Municipal de São Felix do
, Estado do Pará, nos termos do artigo 21, XVIE do Regimento Interno da Câmara
Municipal, promulga a seguinte lei.
Art. 1.° - Ficam as agências bancárias, correios e casas Ictéricas, no âmbito
do Município de São Félix do Xingu, obrigadas a colocar à disposição dos usuários o pessoal
suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável.
Art. 2.° - Para os efeitos desta lei, entende-se como. tempo razoável para
atendimento 30 (trinta) minutos
§ I — Q.tempo máximo de atendimento aqui referido leyará em consideração
o fornecimento normal dos serviços essenciais à manutenção do ritmo normal das atividades
bancárias tais como: Energia, telefonia e transmissão de dados.
Art. 3.° - O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às
seguintes puniçõesI - Advertência escrita, na l.a ocorrência;
II • Multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na primeira reincidência;
III - Multa no valor de 1.000,00. (um mil reais) na segunda reincidência;'
IV - Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na terceira reincidência;
V - Multa no valor de R$ 2.5GG;GO. (dois mil e quinhentos reais) na quarta
reincidência;
Parágrafo Único - Esses valores serão corrigidos anualmente de acordo com
índice de correção que o Município usar na cobrança de impostos.
Art. 4.° - 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. é.° - Fica a Setor ' Municipal de Postura encarregado de fiscalizar
quanto ao cumprimento do disposto na presente -Lei, concedéndo-se direito de defesa ao
banco denunciado.
Art. 6.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Félix do Xingu, 21 de agosto de 2007.

Edson j/ereira ae moura
Presidente da Câmara Municipal

