
Municipio de Tupancireta 
Procuradoria Juridica 

LEI N° 3851 
10 DE AGOSTO DE 2016. 

Dispee Sobre a obrigatoriedade de instalacao de 
dispositivos adicionais de seguranga e a 
Conbatagao de 'Mgilancia armada 24 horas" 
nas Agendas e postos de seMpos bancarios e 
da outras providendas. 

0 Prefeito de Tupancireta, Estado do Rio Grande do Sul, no use de suas 
atribuigoes legais, e de acordo corn a Lei Organica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Camara Municipal de Tupancireta aprovou e eu sandono e promulgo a 
seguinte Lei. 

Art. 1°— E obrigatoria nas agencias e postos de servigos bancartos a instalagao de 
porta eletronica de seguranga individualizada, escudo de prate* ou cabine para 
guardas e/ou vigilantes, e ainda. a contratagao de profissionais habilitados para 
fazer a vigilancia armada, a qual deve ser de forma regular e ininterrupta durante 24 
horas do dia, inclusive aos finals de semana e feriados, nas areas destinadas aos 
caixas eletronicos das instalagbes financeiras e/ou de credito. 

§1° A porta a que se refere este artigo devera, entre outras, obedecer as seguintes 
caracteristicas tem icas. 

a) Equipadas corn detectores de metals; 

b) Travamento e retorno automatico, 

c) Abertura ou janela para entrega, ao vigilante, do metal detectado, 

d) Vidros laminados e resistentes ao impacto de projeteis oriundos de armas de 
fogo. 

§ 2° - As fachadas das agendas bancarias devereo ser condizentes para a 
instalagao de portas eletronicas de seguranga. 

§ 3° - 0 Escudo de protegao ou cabine de que se trata o caput deste artigo devera 
ter altura minima de 2 metros e ter assento apropnado para o vigilante ou guarda, 
ficando autorizada a cligponsa de sua instal - apenas nos postos de senAgos e ccerwspondentes 
bancarios em que nao hoover a presenca de vigilante ou guarda 
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§ - A instalacao de camaras e arcurto intern° be filmagem e televsao de que trate o caput deste 
saw devera oontemplar as entradas e saicias da insttucao e tambem nos luganas estrategioas 
onde se posse ver o funaonamento e movimentacao de pessoas nas agenaas 

§50- Fica determinado que a pate edema frontal das agendas e pcetos be sanii;cs banthics deverao 
oontar corn pet° men os de 2 (dt las) cameras de filmagem para registro be imagers 

§6°- Fica dispensada da exigencia da instalagalo de porta eletronica de seguranga indiOdualizada 
apenas r 	t postos be services e oorespondentes bancanos 

Art. 2° - As agencias bencartas que dspuseern de porta eletranica be seguranga individualzada 
deverao disponibiltzar urn guarda volumes be forma graturta dus seus defies e usuanos 

Paragrafo Lin - 0 guarcia-volun 	as devera. 

I — Ester pcsiaonado junto ao local de acesso. antenormente as portas be seguranca, de modo a 
pemirtir que cs usuarios possam dexar seus pertences antes be passar pela porta com detector de 
metal; 

II —0 guarda-volumes sera be use individual e devera conter uma diave onde os pertenws sera) 
trancados pelo usuano que ficara mm a poscP da diave ate o termino be sua estada no local; 

Ill — o nOmero de guarda-volumes devera ser compativel corn o fluxo de usuarios 
no estabelecimento em questa() 

Art. 3° – 0 estateleamento que infringir o disposto nesta Lei ficara sujeto as seguntes 
penalidades 

a) Advertencia. na pnmera autuacao. o berm sea notificado para que efetue a regulanzacao da 
pendencia em ate 10 (dez) dias etas 

b) VETADO 

c) VE 	ADO 

Paragrafo- Onico, 0 sindicato dos empregadores em estabeleamentos ban(anos de Porto Alegre 
e o Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul, berm oomo qualquer adadao poderao 
representar Junto ao Municipo contra o(s) infrator(es) desta Lei. 

Art. 4° - Os estabeleamentos bancanos ter-do urn prazo be 90 (noventa) dos a costar da pubbcacao 
desta Lei para instalar os equlpamentos be seguranca que s5o e>ogidos nos artigos 1° e 2° desta 

Art 5° - Ficam revogadas as Leis Municipals n° 2 567/97 de 18 be dezembro be 1997 e a Lei n° 
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3782/07 de 28 de main de 2007 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETA/RS, aos 10 (dez) dias do mes de 

agosto de 2016 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupancireta 

Registre-se e publique-se no afrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupancireta. 10 de agosto de 2016. 

Gidvani Dalmas 
Selretario Municipal da Administrayao.  

Certifico que esta Lei foi publicada no atrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupancireta, 10 de 
agosto de 2016 a 	 

l‘ipancireta, 

GiOvinkpalmas 
Sebretand.Municipal da dministracao. 

oreira Albert 	Is 
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