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LEI Nº 4.274/2017.

“INSTITUI  A  OBRIGATORIEDADE  DE
INSTALAÇÃO  DE  SISTEMA  DE
MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO ELETRÔNICA
DE  IMAGENS,  ATRAVÉS  DE  CIRCUITO
FECHADO  DE  CÂMERAS  DE  VÍDEO,  NOS
ESTABELECIMENTOS  FINANCEIROS
EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SEBERI E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

                   
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande

do Sul,  no uso das atribuições legais  que lhe  são conferidas  pela  Lei
Orgânica Municipal e demais legislação em vigor,

 FAÇO  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art.  1º. Fica  instituído  o  sistema  de  segurança  obrigatório,

através de circuito fechado de câmeras de vídeo, em estabelecimentos

financeiros, no município de Seberi.

§ 1º. Os estabelecimentos financeiros referidos no ‘caput’ deste

artigo  compreendem  bancos  oficiais  ou  privados,  caixas  econômicas,

sociedades  de  crédito,  associações  de  poupanças,  suas  agências,

subagências,  seções,  postos  24  (vinte  e  quatro)  horas  e  caixas

eletrônicos.

Art.  2º.  Nas agências  bancárias,  inclusive  nas dependências

que  atendam 24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia,  ou  seja,  onde  estão

dispostos  os  caixas  eletrônicos,  o  referido  sistema  deverá  dispor  das

seguintes características:

I – câmeras com sensores capazes de captar imagens em cores

pretas e brancas, com resolução de qualidade técnica hábil a permitir a

nítida identificação de qualquer pessoa, inclusive à noite;
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II  –  câmeras  instaladas  em todos  os  acessos  destinados  ao

público, em todos os caixas e locais de acesso aos mesmos, na sala dos

terminais  de  autoatendimento  e  em  áreas  onde  houver  guarda  e

movimentação  de  reisnumerário  no  interior  do  estabelecimento,  bem

como nas calçadas externas; 

III  – equipamento  que  permita  a  gravação  simultânea,

permanente e ininterrupta das imagens geradas por todas as câmeras do

estabelecimento, 24 (vinte e quatro) horas por dia;

IV – prover ao equipamento sistema de proteção e instalação

em local que não permita sua violação em caso de assalto;

V  –  prover  sistema  de  backup  automático  das  imagens,

instalado em local diferente da caixa de proteção dos equipamentos de

gravação, que armazene, no mínimo, imagens das últimas 24 (vinte e

quatro) horas; 

VI –  equipamento com alimentação de emergência  capaz de

mantê-lo operante por, no mínimo, 2 (duas) horas. 

Art. 3º. Cada uma das agências bancárias, através do referido

sistema de segurança,  deverá realizar  a  gravação diária  das  imagens

obtidas  e,  ainda,  deverá  arquivar,  sigilosamente,  as  respectivas  fitas

gravadas,  pelo  prazo  de  90  (noventa)  dias,  contados  da  data  de

gravação.

Parágrafo único – Os órgãos públicos competentes, bem como

as partes interessadas, mediante autorização judicial, poderão requisitar

as fitas gravadas, dentro do prazo referido no ‘caput’ deste artigo.

Art. 4º. As referidas instalações serão vistoriadas por empresa

de escolha do Município, uma vez ao ano.
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Art. 5º.  As despesas com a instalação de todo o sistema de

segurança  correrão  exclusivamente  por  conta  do  estabelecimento

financeiro.  

Art. 6º. O estabelecimento financeiro que infringir algum dos

dispositivos contidos nesta lei ficará sujeito às seguintes penalidades: 

I – Advertência: na primeira autuação a instituição bancária ou

financeira será notificada para que efetue a regularização da pendência,

em até 10 (dez) dias úteis; 

II – Multa: persistindo a infração, será aplicada multa, no valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reajustável pelo IGP-M todo dia primeiro

de  janeiro  de  cada  ano;  e  se,  em  até  30  (trinta)  dias  úteis  após  a

aplicação da multa, não houver regularização da situação, será aplicada

uma segunda multa, também no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais,

reajustável pelo IGP-M todo dia primeiro de janeiro de cada ano; 

III –  Interdição: se, após 30 (trinta) dias úteis da aplicação da

segunda multa, persistir a infração, o Município efetivará a interdição do

estabelecimento  financeiro  até  que  haja  as  devidas  adequações  às

exigências desta lei. 

Art.  7º.  Os  estabelecimentos  financeiros  estabelecidos  no

Município de Seberi terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir

da  publicação  da  presente,  para  adequarem  suas  instalações  às

exigências  instituídas,  sendo  vedada  ao  poder  público  municipal  a

concessão de novos alvarás em caso de descumprimento de qualquer

determinação contida nesta lei. 

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

revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI - RS, 19 DE MAIO DE 2017.

  

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2017

Nobres Edis:

Os vereadores da Câmara Municipal de Seberi abaixo subscritos, no exercício da
competência que lhes é atribuída por meio da Lei Orgânica Municipal,  bem como pelo
Regimento Interno deste Legislativo, apresentam ao Plenário o presente Projeto de Lei, por
meio  do  qual  “INSTITUI  A OBRIGATORIEDADE  DE  INSTALAÇÃO  DE  SISTEMA DE
MONITORAMENTO  E  GRAVAÇÃO  ELETRÔNICA  DE  IMAGENS,  ATRAVÉS  DE
CIRCUITO  FECHADO  DE  CÂMERAS  DE  VÍDEO,  NOS  ESTABELECIMENTOS
FINANCEIROS  EXISTENTES  NO  MUNICÍPIO  DE  SEBERI  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. 

O Projeto de Lei  nº.  004/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
sistema  de  monitoramento  e  gravação  eletrônica  de  imagens  nos  estabelecimentos
financeiros existentes no Município.

A proposta objetiva garantir maior segurança aos usuários de serviços bancários,
bem como aos próprios funcionários dos estabelecimentos financeiros, ainda mais nos dias
atuais onde os índices de violência crescem constantemente.

Como  se  não  bastasse,  a  segurança  pública  é  direito  constitucionalmente
garantido, cabendo ao poder público garantir seu pleno exercício à população em geral.
Desta  forma,  resta  evidente  a  necessidade  de  regulamentação  da  segurança  para  os
estabelecimentos bancários, caixas eletrônicos e assemelhados.

Importa  mencionar  que  a  instalação  de  sistema de  monitoramento  de  imagens
garantirá maior segurança à população e aos funcionários, já que inibirá, ao menos em
parte, a ação de criminosos, bem como auxiliará na identificação dos mesmos quando da
ocorrência de algum fato criminoso no interior do estabelecimento.
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Deste norte,  contamos com o apoio e aprovação dos demais pares,  renovando
protestos da mais elevada estima e consideração.

Seberi/RS, 17 de março de 2017.

_____________________________                         ____________________________
ANOLI ANTUNES DE OLIVEIRA                                 JOÃO DOS SANTOS LOPES
     VEREADOR DE SEBERI/RS                                   VEREADOR DE SEBERI/RS

_____________________________                         ____________________________
   ISMAEL MARCOS KARPINSKI                                   ADALBERTO PEGORARO
      VEREADOR DE SEBERI/RS                                     VEREADOR DE SEBERI/RS   

____________________________
  NELSON FRANCISCO DA SILVA
        VEREADOR DE SEBERI/RS


	LEI Nº 4.274/2017.

