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LEI  N . '303 ,  DE 13  DE OUTUI }RO DE 2009 .

"Dispõe sobre a obrigotoriedade de instulução de

disposiÍivos de seguronÇo ttüs ugêncius e nos

ltostos rle serviços rlus insÍituições bsncdrios e dti

o utrus providê tt c iu s. "

A CÂiUnnn MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, ESTADO DE

GOIAS decreta  e  eu sanc iono a  segu in te  le i :

Art. l .o - Ficam as irrst i tr-r ições Llancárias obrigadas a

ipstalarem dispositivos cle segr,rrança em suas agêr-rcias e postos de serviços situados no

Municíp io de São Si tnão.  Estado de Goiás.

Art.  2.u - Sem pre.juízc-rs de outros eqLl iparnentos, cada unidade

de atepdiprento das ir-rst i tuições de clue trata o art igo l" desta l-ei cieverá dispor de:

I - Porta eletrônica cle segurança" giratoria e individualizada,

ern todos os acessos dest inados ao publ ico.  inc lu indo o auto-atendimento provida de:

a) -  Detector de metais:
b) - Travatnento e retorno autotnático;

c)- Abertura ou .f anela para o deposito para do rnetal

detectado;

annas de Íbgo de
fiontais e laterais:

Art.3.o -  Os estabeleci tnentcls Bancários

disposto nesta t-ei  Í ìcarão suiei tos as seguintes penal ic lacles:

que infiingirem o

Publicação feita

=\3-t -t o

II - Vidrcls lan'rinados e resistentes acl itnpacto de proieteis de

grosso cal ibre.  nas portas da entrada. nas. ianelas e nas fachadas
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I -Mul ta de 1500 VI ìM na prirneira infração;
I I -  Mul ta de 3000 VI{M r la pr inre i ra re inc idência;

II  I-  Multa de 4000 VIìM na sesunda e sesuintes reincidências.

Parágrafo Unico -As errt iclac' les sirrdicais clos Bancários e
Vig i lantes poderão representar . junto ao Municíp io corr t ra o inÍ ia tor  desta Lei .

Art.  4o - Os estabelecimentos l lancários terão uln prazo de 120
dias a contar da vigêrrcia desta Lei" para instalar os cl isposit ivos de segurança exigidos
na rnesrlla.

Art.5o- A fiscalização do curlprirnento desta Lei cabe ao Poder
E,xecutivo rnediante o setor competente.

Art.  6o - E,sta lei será regulamcntada no clLle couber pelo Poder
E,xecurt ivo Munic ipal .

Art.  7.o - Esta Lei entra enl vi ,gclr na clata de sua publicação,
revogadas as disposições eur contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO SIMÃO,  EStAdO dC GOiáS,
aos treze dias do mês cle outubro do ano de dois nri l  e nove( l3l l0/2009).
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