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LEI 
Nº 2883/2022 

 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências 
bancárias disponibilizarem aos clientes, caixa 
eletrônico e guichê de atendimento, ambos com 
tela e teclado com altura reduzida, os quais 
atendam as orientações da norma NBR 9050, no 
seu item 9, para utilização por usuários de 
cadeiras de rodas.” 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.   

 

Artigo 1º - Esta lei regulamenta, na cidade de São Sebastião, a obrigatoriedade de as agências 

bancárias disponibilizarem, aos clientes, pelo menos um terminal de caixa eletrônico e um terminal de 

caixa interno, ambos com tela e teclado de altura reduzida, os quais atendam as orientações da norma 

NBR 9050, no seu item 9, para utilização por usuários de cadeiras de rodas e pessoas de baixa estatura. 

 

Artigo 2º- As agências bancárias, que contarem com área de caixas eletrônicos para 

autoatendimento, deverão disponibilizar aos clientes pelo menos um terminal com tela e teclado de altura 

reduzida, compatível para utilização por usuários de cadeiras de roda e pessoas de baixa estatura. 

 

Parágrafo único - Os bancos terão prazo de cento e oitenta dias para adequação de que trata o 

caput. 

 

Artigo 3º - O Poder Executivo deverá designar órgão municipal para realizar a fiscalização acerca 

do cumprimento das disposições desta lei. 

 



 

  

 

2 
Projeto de Lei 12/2022 

 Vereador Marcos Antônio do Carmo Fuly 
“Marcos Fuly” 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 
 

Parágrafo único - O infrator que desrespeitar a presente lei ficará sujeito à pena de multa que 

será arbitrada por Decreto do Poder Executivo. 

 

Artigo 4º - Os recursos provenientes das multas aplicadas em razão desta lei, deverão ser 

utilizados, obrigatoriamente, para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às pessoas com 

deficiência. 

 

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua publicação. 

 

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 29 de abril de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 


