
LEI Nº 2.008, DE 29 DE MAIO DE 2012.  
 
 
 

TORNA OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO 
DE PORTA DE SEGURANÇA NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 

 Art. 1º. Torna-se obrigatória a manutenção e/ou instalação, nas agências e 
estabelecimentos bancários, de porta eletrônica de segurança individualizada, em todos os 
acessos destinados ao público, nos quais ocorram atendimentos prestados preferencialmente 
por funcionários. 
 
 Art. 2º. A porta a que se refere este artigo deverá, entre outras, obedecer às 
seguintes características:  
 

a) Equipada com detector de metais; 
b) Travamento e retorno automático; 
c) Abertura ou janela para entrega do metal detectado ao vigilante; 
d) Vidros laminados e resistente ao impacto de projéteis oriundos de 

arma de fogo até calibre 45 (quarenta e cinco); 
 
 Art. 3º. O estabelecimento bancário que infringir o disposto nesta Lei, ficará 
sujeito as seguintes penalidades: 
 

a) Advertência – na primeira autuação o estabelecimento bancário 
será notificado para que efetue a regularização na pendência em até 15 (quinze) dias úteis; 

b) Multa – persistindo a infração, será aplicada multa no valor de 
1.000 (Hum mil) VRMs, e em caso de não regularização da situação em até 30 (trinta) dias 
úteis, será aplicada uma segunda multa no valor de 2.000 (Duas Mil) VRMs; 

c) Interdição – se após 30 (Trinta) dias úteis após a aplicação da 
segunda multa persistir a infração será procedida a interdição do estabelecimento bancário 
infrator. 

 
 
 



 Parágrafo Único – Qualquer cidadão é parte legítima para proceder 
reclamação junto ao Poder Público, em caso de infração às disposições desta Lei. 
 
 Art. 4º. Os estabelecimentos bancários terão um prazo para adequarem-se às 
disposições da presente Lei. 
 
 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
29 de maio de 2012. 

 
 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 

 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


