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Estabelece tempo máximo para o atendimento de 
clientes em filas de supermercados, e que todos 
supermercados possuam banheiros adaptados para 
pessoas com deficiência. 
 

Autoria: Ver. Joelson Trovão. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 
 
Art. 1º Fica estabelecido que os clientes em filas de supermercados deverão ser 

atendidos no tempo máximo de: 
                     I- 10 (dez) minutos para caixas rápidos, no atendimento a gestantes, portadores  
necessidades especiais e idosos. 
                     II- 20(vinte) minutos para os demais clientes, com funcionalidade prevista para os dias 
úteis, sábados, domingos, feriados, contado o tempo desde a entrada do usuário na fila do 
caixa até sua saída, incluindo o período de atendimento. 
                    Art.2º Para a efetivação do atendimento dentro do tempo estabelecido por esta Lei, 
supermercados deverão disponibilizar pessoal suficiente no setor de caixas. 
                    Art.3º Os supermercados deverão fixar, em local visível, os tópicos da lei, como tem 
pode espera na fila. 
                   Art.4º- Fica estabelecido que todo supermercado deverá possuir banheiros adaptados 
para portadores de deficiências físicas. 
                   Art.5º- O executivo Municipal, por meio de seu órgão competente: 
                   I- receberá as denúncias de consumidores devidamente comprovadas;  

                   II- apurará as denúncias recebidas; e  

                   III- fiscalizará a aplicação desta Lei 

                   Art.6º O não cumprimento do dispositivo nesta Lei sujeitara o estabelecimento infrator 
às seguintes penalidades: 

                   I-multa, sendo essa estabelecida pelo poder municipal, na primeira atuação: 

                   II- multa também estabelecida pelo poder municipal, em caso de nova reincidência ou 
no caso de a situação não ser regularizada nos prazos estabelecidos pelo órgão fiscalizador; e 

                   III- cassação do alvará, em caso de nova reincidência ou no caso de a situação 
reincidente não ser regularizada nos prazos estabelecidos pelo órgão fiscalizador.   

Art. 7º Os supermercados terão o, prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
publicação desta Lei, para se adaptarem as suas disposições. 

 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Formosa, 12 de fevereiro de 2020. 
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┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei Ordinária visa que, tem por objetivo contribuir com os 
consumidores que realizam suas compras em supermercados, limitando o tempo de 
espera a que são obrigados a permanecer nas filas dos caixas. 
Nesse sentido, fomos a campo e podemos verificar in /oco realidade que aflige os 
consumidores na maioria dos supermercados de formosa, Nossa experiência não foi 
nada 
agradável. Tanto em um grande hipermercado ou em um supermercado, tempo de 
espera na fila dos caixas é bastante elevado, muitas vezes chegando próximo ou 
ultrapassando o período de uma hora: 
Os principais problemas constatados referem-se ao número insuficiente de 
profissionais para o atendimento, à falta de empacotadores e banheiros adaptados 
para pessoas com deficiência. 
Alto tempo de espera nas filas do setor de caixas dos supermercados constitui-se em 
desrespeito aos consumidores, que deixam boa parte de suas economias nas compras 
efetuadas nesses estabelecimentos. A demora no atendimento, ao ocasionar irritação 
e estresse, constitui-se, também, em um verdadeiro problema de saúde pública, que 
pode afetar a qualidade de vida de centenas e milhares de pessoas. O estresse e a 
irritação do consumidor ocasionados pelo alto tempo de espera nas filas muitas vezes 
acabam sendo descarregados no profissional que realiza o atendimento. 
Costumeiramente, es são obrigados responder pelos abusos cometidos pelos 
supermercados, inclusive pela demora nas filas, sem que tenham culpa ela falta de 
profissionais e a exagerada exploração da força de trabalho dos poucos contratados 
para o setor. Por estarem diante do consumidor, são esses trabalhadores que recebem 
aira dos consumidores e, por vezes, acabam expostos a humilhação e até agressões 
verbais e físicas. Por fim, a proposição que ora apresentamos visa contribuir para que o 
atendimento, nos estabelecimentos comerciais, seja mais respeitoso. Qualificado 
eficiente. Também visa contribuir para a geração de emprego e para que os atuais 
trabalhadores desses estabelecimentos exerçam sua profissão de maneira digna, com 
menos estresse e mais qualidade de vida. Para nós, o ser humano é mais importante 
do que a luta desenfreada de uma empresa, para obter mais e mais lucros. 
 
 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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