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LEÍ Nº 6.275, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.012 
Toma obrigatória a instalação de dispositivos de 
segµrimça nas âgências e nos postos àe serviços ·das_ > 
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instituições financeiras, localizadàs no Município de 
Bauru. · , -
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PREFEITO MUNICiPAL DE.BAURU; nos tenn.o.s dp a,rt. 51 da Lei Orgânica do MunicJpio de Bauru, fai: sab~r 
que.a Câmara Municipal_ aprovou e ele sanciona e ·profuulga a seguinte Lei: 
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Parágrafo único. 

r 
Art. 2° 
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Fica~ os eStabeleciillentos finanêeiros obrigados a instalar dispositivos de segurança em suas agências e postos de 
serviços, situados no ân_:ibito do Município.~ · ti.~ . 

~ ~ - ~ 
·Os estabelecimentos financeiros referidos neste ._artigo •compreendetn banco_s oficiais ou privados, caixas 
econ_ômicas, sociedades de crédito, associações_ de pàur.ança, suâs agências,. p~stos de atendimento, subagências e 
seções, ás$j~ c9mo as coOperativas sirlg'ulares de cridito''e-·suas respectivas. ·. ·- · :;tf 

' Sem prejuízo de outros equipamentos, cada unida'.de de ate'ndirhento das instituições de que trata o art.-l~ deSta Lei 
~ever~ ?ispor de: "": ~ ~, ~ l 

"porta eletrônica ~e segurança individualizada, ~rh todos .,.os~ acessos .d;stinados 
espaço de autoatendirrientci, r:o~ida de: u 

ao públicor incluindo o 

_, 
a) detector de 1}letais; 

"' ,. I'. 
b) travamento e retomo automátjco; 

c) vidros la~inados e resistentes ao impacto de projéteis ori_undos de anna de fogo áté Calibre 45; 
\ .;_ ' - ' . 

d) abertura ou janela para entrega, ao vigilante, do metal detectado; },_ 
._, { ' ~ ,. 
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ie) recuo aJós a fachada e1(tema par; facilitar acés.So, co'nlarmáÍio d'e porias individualizadas e chaveadas 
para guarOa dê objetos de ~lientes; 1" V ' "' 
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vidros laminados resistentes a impactos e a disparos de armas de fogo, nas fachadas externas no nível térreo 
e nas diVis-'órias inte~as da~ agências e postos de serviço -bancários !],<): ,~~smo p)so, os quáis de-Verão 
possuir: 

a) com~osição por lâminas de cristais interligados; 

,..: b) Pelié\1i'á apropfiada'·para ªretenção cte esú1baços; e 

c) nív~! ~e 'prot_eção Ili ou III-A, de acordo com"à no,rina internacional para blindagem. 
' .. I 

sistema de monitoramento e gravação el,~!rôl}icas de imagens, effi tempo reàl, através de circuito fechado de 
televisão, interligado com central de' controle fora do local monitorado, com: L . " ..., ~ , ' 

a) 

b) 

., 
e) 

d) 

câmeras com sensore_s c_apaz~s de capt~r imagens em cores com resolução capaz de p~~itir_a clara 
identificação de assaltantes, Criminosos e suspeitos, instaladas em todos os acessos destinadôs ao 

•~ ~ • ' - - '-<. 
público, em todos os. caixas e locais de acesso aos~ mesnl:os, na sala doS teniiinaís ·de autoatendimento e 
em áreas onde houver guarda e movimentação de OU~erário no interior dó estabelecimento, bem como 
nàs calçadas exte~as e na área de estacioriamento, onde houver; . 

equipament~ _que peITnita gravaçãô simultânea e ininterruptf!_ das imagens geradas por todas as câmeras· 
do .. estabelecimento durante o- horário de atendimento ext~mo e quando houVer moVimentação de 
numerário n~ interior do !;':s'tabelecimentq; •.• .}.: 

, < 
gravação simultânea, permanente e ininterrupta das iinagens de tÜdas às câmeras, de forma que sempre 
se tenha armazenada~, no eq"'uipamellto de conirole, as il'nagens nas últimas 24 (vinte e qua~_ro) horas; ,,;;-

~ . .-- " . ' ~ 

' ' equipamento de gravação de caixa_de proteção e instalação em local que não permita sua violação ou~ 
remoção através da utilização de arihás, de fogo, '.ferramentas ou instrumento de utilização manual. . ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JJAURU 

ESTADO DÊ SAO PAULO , 

r 
Ref.'Lei nº 6.275/12 { 
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Art 3° 

Art. 4° 

., 

§ Iº 

§ 2' 

Art. 5° 

Art. 6° 

' 

IV-

V-

• 
·e') equipariiento com alimentação de ·emergência C{!paz de·mantê·lo operarite_ por no mínimo 2 (duas)· 

h~ras, no caso de estabelecimento de atendimento cOfl-vencionaC , 
divisórias opac~s e com _altura de dois metros entre os éaixas, inclusive nos'éàiXas eletrônicos, para garantir 
a privacidade doS clientes durante as suas operações bancárias; 

biombos o-u eStrutura similar com altura dC 02 (dois) metros ·entre a fila de espera e a bateria de caixas das 
agências, bem c'omo na área dos tenninais de autoatendimento, cujos espaços devem ser observados pelos 
vigilantes e -controlados pelàs câmeras de filinagem, visando i1npedir a visualizaÇão d<is operações 
bancárias por terceiros_. ·. ,.. -

! 

·Os estabelecimentos financeiros deverao apresentar documentos comprobatórios de que os eQúipamentos e 
~ateriais foram fomecid9s e -instalados por émpiesaS ~specializada;1 

e bertificad.as pelo Ministério da defesa- do 
exército, sendo essa exigência obrigatória a cada renovação de licença de uso e ocupação do solo. 

r • 
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O estabeleciiliento financeiro que infringir- a cada um dos itens dispostos nesta lei ficar~ sujeito às seguintes 
penalidades: 

~ 

1- advertência: na primeira fiscalização, o banco será notificado para que efetue a regularizaç_ão da pendência 
.., em até 10 (de:Z) dias úteis; 

II- multa: persistindo a infração, será aplicada multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais); se; até 30 . 
(trinta) dias úteis a·pós ·a aplicação da multa, iião houver regu)~riza,çã9 da situação, será ·aplicáCla uma 
segunda~multa no v~lor de R$ 40.000,00 (quarenta ffiil réais); 

' 
III- interdição: se, após 30 (trinta) dias úteis da apjicação da segunda multa, perSistir a infraÇão, o Muniçípio 

pr9cederá à iii.terdição do estabelecimentó financeiro. ,_..., · 

As entidades sindicais dos.bancários e vigilantes poderão r_epresentar junto ao Município contra o(s) infrator(es) 
dest.a Lei. t · · 

Os valores das multa do inciso li deste artigo ser?o reajustadas ·anuâlmente pelo mesmo índice d~ atualização de 
dívida ativa utilizado pela Secretaria Muni~ipal de. Economia_ e 'de Finanças. • _. 

Os estabelecimentos financeiros terão o prazo de 180 (cenÍo e oitenta) dias, a-contar da publicação desta Lei, Para 
instalarem os eé[Uipamentós· eX:igidos no art. ~2~ desta Lei. ... 1 1 

"' 

Esta .. Lei entra em vigor na data ~e sua publicaçãO. 
.[• 

Bauru, 07 de no,vembro de 2.012. 
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Projf:to de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 1 • 
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Registrada no Departamento de Comun!c.~ção e Docume'ntaÇão da PfCfeitura, na mesma data. 
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