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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N' 7.231, DE 29 DE SETEMBRO DE 2010.

VEREADOR GILNEI JARRÉ PRESlDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RJO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu Presidente, de
acordo com o ~ 5', do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

;' ~ ~, .
Ement" Dispõe sobre a obrigatoriedade das
agências bancárias, instituições financeiras e
casas lotéricas, localizadas no Município de
Carazinho, a instalar câmeras de vídeo em suas
áreas externas.

Autoria: Vereador Felipe Sálvia
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" t(J Art. I' - As agências bancárias, instituições financeiras e agencias lotéricas localizadas no
Municipib de Carazinho deverão instalar e manter em funcionamento câmeras de video 'colocadas no seu
entorno, para fins de maximização da segurança de seus clientes e funcionários, de suas instalações e dos
valores depositados.

•
~ l' - Cada agência bancária ou .instituição financeira de que trata o caput deste artigo deverá

manter em funcionamento no mínimo três câmer~ para cobertura externa em cada local de entrada e saída e/ou
de passagem externa obrigatória. "
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~ 2' - O monitoramento feito/pelas referidas câmeras será realizado por meio de gravação dos
locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sendo que as imagens gravadas deverão ser salvas
em local seguro, preservadas pelo período minimo de 06 (seis) meses e colocadas à disposição do Poder
Público, especialmente das autoridades policiais, sempre que solicitado.
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Art. 2' - O não atendimento ao dispoSto na presente lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação, implicará a imposição de multa diária no valor de 100 (cem) UFIRs ao
estabelecimento infrator.

Art;/3' - Fica o PROCON Municipal de Car3Zir.ho responsável pela fiscalização do
cumprimento desta Lei, sem prejuízo pata a 3yão de outros órgãos de defe-sa do consumidor.,

Ar!. 4' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicáÇão.
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Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig, em 29 de setembro de 2010.

~~Ib rto arré
Presidente

Registre-se e Publique - se:

Vereador tff!i:~eve
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