
 

 

PROJETO DE LEI Nº 006/2021             09 DE FEVEREIRO DE 2021 

Dispõe sobre atendimento prioritário aos colonos nos 

estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e 

outros que importem em atendimento por filas, senhas 

ou outros métodos similares no Município de 

Paragominas, e dá outras providencias. 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Fica garantido o atendimento prioritário aos colonos nos serviços de estabelecimentos 

bancários, comerciais, órgãos públicos e outros serviços que importem em atendimento através 

de filas, senhas ou outros métodos similares. 

 

§ 1º - A prioridade prevista no "caput" visa a não sujeição das pessoas referidas a filas comuns, 

de maneira a facilitar e agilizar o seu atendimento em razão das suas limitações de transporte e 

tempo de permanência na cidade. 

   

§ 2º - Os estabelecimentos de que trata a presente Lei deverão afixar placa ou cartaz em local 

visível e em caracteres de fácil leitura, preferencialmente próximo ao local de atendimento, 

alertando essas pessoas sobre o atendimento prioritário que lhes é conferido. 

 

§ 3º - As consultas e exames médicos, quando agendados, não poderão, em qualquer hipótese, 

sofrer atraso superior à uma hora. 

 

Art. 2º - Deverão ser criadas senhas prioritárias de atendimento especial que evite, ao máximo, 

longa permanência nos estabelecimentos mencionados, das pessoas tratadas nesta Lei. 

 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar através da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Indústria e Comércio (Semagri), o Cadastro Municipal dos Colonos de Paragominas. 

 

§ 1º - O Cadastro Municipal dos Colonos de Paragominas é exclusivo para os colonos 

beneficiários dos Programas de Reforma Agrária, que desenvolvam atividades produtivas e/ou 

extrativistas.  

 

§ 2º - Somente serão analisados os requerimentos dos colonos devidamente cadastrados, cujas 

propriedades estejam estritamente localizadas no território do Município de Paragominas. 

 



 

 

 

 

Art. 4º - O colono interessado nos benefícios da presente Lei deverá se cadastrar na Secretaria 

Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio (Semagri), sendo que o deferimento do pedido 

estará sujeito a análise de viabilidade. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

         Paragominas, 09 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
Tatiane Helena Soares Coêlho 

Vereadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta Propositura visa assegurar a rapidez e facilitar o acesso dos colonos a diversos serviços 

oferecidos na cidade. Consideramos ser de extrema importância que os trabalhadores rurais 

tenham atendimento preferencial, uma vez que a demora nas filas e nos atendimentos ensejam 

diversos transtornos, inviabilizando outras prioridades a serem resolvidas em virtude do tempo 

disponível, ademais é um público que tem suas particularidades no tocante ao transporte e no 

tempo de permanência na sede do município. É de suma importância que seja dispensado um 

atendimento diferenciado. 

 

Cientes dessas dificuldades, apresentamos esta proposição, que objetiva garantir a todos os 

trabalhadores rurais (colonos) o direito a um atendimento prioritário e ágil em qualquer serviço 

prestado por repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, instituições 

financeiras e outras que importem em atendimento por filas ou senhas, domiciliadas em 

Paragominas. 

  

Impende considerar que a matéria não é exclusiva de Lei Federal, uma vez que trata de assunto 

local, onde é cabível, portanto, a legislação municipal sobre o tema (art. 30, inciso I, CF), 

destacando-se nesse sentido a seguinte decisão do STF: 

  

Atendimento ao público, matéria de interesse do Município, não se confundindo com às 

atividades-fim das instituições [...]. Competência legislativa do Município. (RE 432.789-SC, 1ª 

Turma, rel. Min. Eros Grau). 

  

Assim, nada mais oportuno e necessário, no âmbito local, do que disciplinar o atendimento 

prioritário às pessoas especificadas, considerando as suas limitações e circunstâncias que 

impõem uma atenção especial, não como privilégio, mas por bom senso e também por 

estarmos sensível ao pleito dos trabalhadores rurais, buscando sempre proporcionar a essas 

pessoas sua plena integração aos produtos e serviços oferecidos à população da zona urbana. 

 

 

          

 Paragominas, 05 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
Tatiane Helena Soares Coêlho 

Vereadora 



 

 

 


