Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 18/2019
Proposição
:
Projeto de Lei nº 06/2019
Autoria
:
Legislativo
Assunto
:
Obriga a divulgação, nos estabelecimentos bancários
e similares, situados no Município de Guará, aviso quanto a proibição de venda
casada de produtos ou serviços.
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, no uso das
suas atribuições legais,
APROVA:
Art. 1°. Ficam os estabelecimentos bancários e instituições similares
situados no município de Guará, obrigados a divulgarem aos clientes a proibição de venda casada
de qualquer produto ou serviço.
Paragrafo Único. A prática de venda casada consiste em condicionar o
oferecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como,
sem justa causa a limites quantitativos, constituindo-se em prática abusiva e expressamente vedada
pelo Art. 39, inciso I, da Lei no 8.078/1990 - Código do Consumidor.
Art. 2º.
A Informação deverá ser divulgada por meio de placas
de no minimo 50cm X 50cm, afixadas em locais de fácil visualização e acesso em condições de
leitura, com os dizeres:
“É proibido condicionar a abertura de contas, concessão de crédito, ou
fornecimento de qualquer outro serviço à aquisição de outro produto ou serviço desta instituição."
Art. 3º.
A inobservância de qualquer dispositivo desta Lei,
poderá ser processada mediante procedimento administrativo instaurado por iniciativa do usuário
ou da fiscalização junto aos órgãos competentes do município, o qual encaminhará os fatos e as
provas ao Poder Executivo, que regulamentará o respectivo procedimento".
Art. 4º.
O Poder Executivo, por meio de decreto,
regulamentará a determinação quanto às penalidades a serem aplicadas pelo descumprimento da
presente legislação.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Guará/SP, 23 de abril de 2019.
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