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Institui a obrigatoriedade dos estabelecimentos
bancarios ou instituic.oes financeiras situadas no
Municipio de Belo Horizonte a utilizarem em suas
agendas corn caixas/terminais eletremicos de
autoatendimento pelfcula fume ou adesivo perfurado
nas portas e paredes de vidro voltadas a via ptiblica,
estacionamentos ou outros locais, de maneira que
impecam a visualizacao externa de pessoas em seu
interior e de outras providencias.

Art. 12 - Os estabelecimentos bancarios ou instituicoes financeiras situados no
Municipio de Belo Horizonte devem utilizar, em suas agencias com caixas/terminais
eletronicos de autoatendimento, peliculas fume ou adesivos perfurados nas portas e
paredes de vidro voltadas para a via ptiblica, estacionamentos ou outros locals, de
maneira que impecam a visualizacao externa do movimento de pessoas em seu
interior.
Paragrafo Unico - As pessoas jurfdicas mencionadas no caput deste artigo deverao,
ap6s o expediente bancario ate o seu reinicio no dia seguinte e nos dias em que nao
houver expediente bancario, posicionar cameras de vigilancia, bem como situar os
vigilantes e/ou segurancas da agenda em locais estrategicos da agenda que permitam
a perfeita visualizacao dos locais onde se encontram os caixas/terminais eletronicos de
autoatendimento.
Art. 32 - 0 nao cumprimento do disposto no artigo 12 dessa lei sujeita ao
estabelecimento bancario ou instituicao financeira a multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a ser aplicada pelo Poder Executivo Municipal.
Paragrafo Unico - 0 valor da multa instituida nesse artigo sere corrigido pelo
Poder Executivo anualmente pelos mesmos indices e criterios de correcao de
multas do municipio.
Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
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JUSTIFICATIVA

Os cidadaos em suas atividades e movimentagoes financeiras diarlas em agencias com
caixa/terminais eletrenicos de autoatendimento pertencentes a estabelecimentos
bancarios ou instituigees financeiras ficam muito expostos a observagao de meliantes
que se situam do lado de fora dessas agencias.
As portas e paredes de vidros voltadas para a via publica, estacionamentos ou mesmo
locals que nao se enquadram nas duas hipoteses anteriores, mas permitem a
observagao das atividades dos clientes no interior das referidas agendas, tornam-se
um facilitador de assaltos que resultam muitas vezes em morte. Os noticiarios de
jornais, radios e televisao, infelizmente, trazem grande volume de informagao nesse
sentido.
O objetivo da presente proposigao legislativa é justamente contribuir com a seguranga
patrimonial e fisica dos clientes e pessoas que utilizam agencias bancarias e
congeneres em nosso munidpio. Tal medida inibitiva e dificultadora preserva a vida, a
incolumidade fisica e os traumas psicolOgicos advindos da extrema violencia dessas
Kees de bandidos especializados nesse tipo de assalto, alem de gastos financeiros do
poder public° e dos cidadaos na area de saude e previdenciaria corn as conseq0enclas
dessa violencia.
Assim, certos dos beneficios trazidos pelo presente projeto de lei contamos com os
nobres vereadores na aprovagao do mesmo.
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