
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 19194
Em: 26/07/2017 - 09:18:47

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui a guarda armada 24h nas instituições financeiras
estabelecidas no Município de Carazinho

PROJETO DE LEI N.     / 2017

Institui a guarda armada 24h nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Carazinho

Art. 1º. As instituições financeiras, bancos públicos e privados e as cooperativas de crédito
estabelecidas no Município de Carazinho ficam obrigadas a manterem serviço de vigilância armada,
durante 24h (vinte e quatro horas), inclusive nos finais de semana e feriados.
Art. 2º. A vigilância consiste na permanência de vigilantes armados no interior das instituições
financeiras mencionadas no art. 1º, em local protegido e equipado com dispositivo de segurança
que permita comunicação imediata com os órgãos de segurança pública.
Art. 3º. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I – advertência; 
II – multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de reincidência; e
III – suspensão do alvará de localização e funcionamento, até que a irregularidade seja sanada.
Art. 4º. Consideram-se vigilantes armados as pessoas habilitadas de acordo com a Lei Federal n.
7.102, de 20 de junho de 1983.
Art. 5º. Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar o disposto nesta Lei.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Os assaltos a bancos têm crescidos assustadoramente no país, sendo impossível mensurar os
danos, principalmente o abalo emocional dos usuários, isso quando não arcam com a própria vida.
Os legisladores locais, portanto, devem se preocupar com a questão e estudar e instituir medidas
preventivas em seus municípios, justamente o intuito deste projeto de lei.
Demais justificativas em Plenário.

                                                                                     VEREADOR ANSELMO BRITZKE PDT
Sala Antônio Libório Bervian, em 26/07/2017.
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