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EMENTA: Disp5e sobre a obrigatoriedade das
agencias bancarias, institui<;;5es financeiras e
casas lotericas, localizadas no Municipio de
Carazinho, a instalar cameras de video em suas
areas externas.

Art. 1° - As agencias bancarias, institui<;;5es financeiras e agencias
lotericas localizadas no Municipio de Carazinho deverao instalar e manter em
funcionamento cameras de video colocadas no seu entorno, para fins de
maximiza<;;ao da seguran<;;a de seus c1ientes e funcionarios, de suas
instala<;;5es e dos valores depositados.

§ 1° - Cada agencia bancaria ou institui<;;ao financeira de que trata 0
caput deste artigo devera manter em funcionamento no mlnimo tres
cameras para cobertura externa em cada local de entrada e salda e/ou de
passagem externa obrigatoria.

§ 2° - 0 monitoramento feito pelas referidas cameras sera realizado
por meio de grava<;;ao dos locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sendo que as imagens gravadas deverao ser salvas em local
seguro, preservadas pelo perfodo mlnimo de 06 (seis) meses e colocadas a
disposi<;;aodo Poder Publico, especialmente das autoridades policiais, sempre
que solicitado.

Art. 2° - 0 nao atendimento ao disposto na presente lei, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publica<;;ao, implicara
a imposi<;;aode multa diaria no valor de 100 (cem) UFIRs ao estabelecimento
infrator.

Art. 3° - Fica 0 PROCON Municipal de Carazinho responsavel pela
fiscaliza<;;ao do cumprimento desta Lei, sem prejulzo para a a<;;aode outros
orgaos de defesa do consumidor.



Art. 4° - As despesas decorrentes da execuc;ao desta lei correrao por
conta das dotac;5es orc;amentarias proprias, suplementadas, se necessario.

Art. S° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei, no que couber, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicac;ao.
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JUSTIFICATIVA: precisamos encontral for as concretas de
proporcionarmos mais seguranc;a ao cidadaql A inst lac;ao de divisorias entre
as caixas de bancos proposto pelo outro projeto que dei entrada neste casa
ligado a este que determina a instalac;ao de cameras de video, sac formas
encontradas por varios munidpios brasileiros, (Teresina, Natal, Contagem,
Volta Redonda, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Joao Pessoa) para inibir a
ac;ao destes meliantes que se aproveitam principalmente da fragilidade de
idosos quando estes vaG ao banco para retirar sua aposentadoria. 0 crime
conhecido como "saidinha de banco" vem tendo um crescimento
preocupante em todas as cidades brasileiras, sejam elas de pequeno, medio
ou grande porte, e por isso, com a intenc;ao de proporcionar maior
seguranc;a a nossa populac;ao entendo que tambem os estabelecimentos
citados na lei verao nesta norma uma medida que visa dar maior seguranc;a
aos seus c1ientes e por isso com certeza providenciarao as adaptac;5es
necessarias dentro do prazo previsto depois da aprovac;ao destes projetos.
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