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PROJETO DE LEI N° 009/2017 
 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 
 

“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE 
“VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS” NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS E 
NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO 
DE GLORINHA/RS”.  
 

Art. 1º Ficam as Agências Bancárias Públicas e Privadas e as Cooperativas 
de Crédito do Município de Glorinha/RS obrigadas a contratar Vigilância Armada, 
diuturnamente, perfazendo às  24 horas do dia, inclusive aos finais de semana e 
feriados. 

§ 1º Os vigilantes de que trata o caput deste artigo, deverão permanecer no 
interior da instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em 
função de sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 
telefônico para possível acionamento rápido policial. 

§ 2º O botão de pânico citado no § 1º deverá bipar a Sala de Operações da 
Brigada Militar, além do vigilante dispor de um dispositivo para acionar sirene de alto 
volume no lado externo da agência bancária, chamando atenção de transeuntes e 
afastando delinquentes, de forma preventiva a cada acionamento. 

Art. 2º Como vigilantes entenda-se pessoas adequadamente preparadas, 
com cursos de formação para o ofício, devidamente regulamentado pela legislação 
pertinente. 

Art. 3º O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários a 
implementação do disposto nesta Lei, prevendo-se inclusive, o órgão responsável 
pelas providências administrativas e de fiscalização. 

Art. 4º As Agências Bancárias e Cooperativas de Crédito tem 90 (noventa) 
dias para se adequar a presente legislação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Glorinha, 27 de julho de 2017. 

 

 
ADEMAR DE OLIVEIRA 

Vereador do PDT 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

 
 

Visa a presente proposição determinar que as Agências Bancárias Públicas e 
Privadas e as Cooperativas de Crédito do Município de Glorinha/RS a contratar 
Vigilância Armada, diuturnamente, perfazendo às  24 horas do dia, inclusive aos 
finais de semana e feriados. 

Faz-se necessário o estabelecimento de uma política de normas e rotinas de 
segurança, que valorize a vida acima de tudo e preconize a execução dos demais 
serviços de maneira segura e responsável, respeitando e preservando a integridade 
física das pessoas, a continuidade operacional e o patrimônio. 

Assim, a responsabilidade pela atividade de segurança privada e a 
consequente elaboração e operação do respectivo plano de segurança recai sobre 
quem detém poder para estabelecer a política, as normas e as rotinas de segurança. 

Dessa forma,  pretende a presente propositura proteger os usuários, 
consumidores, funcionários e proprietários que utilizam ou proporcionam os serviços 
acima descritos. 

Depreende-se por tudo que foi mencionado a grande importância do tema 
aludido, visando sempre a segurança, estabilidade social, integridade física e 
condição vivencial respeitosa. 

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este Projeto 
de Lei. 

Glorinha, 27 de julho de 2017. 

 
 

 


