
LEI Nº. 2066 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016 
 

“Dispõe sobre procedimento de segurança visando 
evitar explosões em ATM’s no Município e dá outras 
providências”. 

 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei 
Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º- Fica expressamente proibido, diariamente, das 18 hs até as 08:00 hs do dia 
seguinte, a disponibilização de numerário em caixas eletrônicos – ATM (Automated Teller 
Machine), presentes nas agências bancárias do município, e operado por qualquer 
instituição financeira brasileira. 
 

Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem 
bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de 
poupança e suas agências, assim como as cooperativas singulares de crédito. 
 

§1º - A instituição financeira que descumprir a regra acima estabelecida, estará sujeita à 
aplicação de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 
 

§2º - A multa será cobrada pela Secretaria de Fazenda do Município, a qual emitirá guia de 
arrecadação municipal vencível em 15 dias após a emissão. 
 

§3º - A instituição financeira que não efetuar o pagamento da multa será inscrita em dívida 
ativa. 
 

Art.2º - A instituição financeira que descumprir as disposições da presente lei, perderá de 
imediato o Alvará de Funcionamento Municipal, podendo o Município lacrar e impedir o 
funcionamento da agência bancária e de seus ATM´s até total regularização da situação. 
 

Art.3º - Os valores arrecadados com a aplicação da multa prevista nesta Lei, será 
inteiramente aplicado em segurança pública no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, 
visando evitar explosões de caixas eletrônicos em agências bancárias. 
 

Art. 4º - Ficam as Agências Bancárias sediadas no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo 
obrigadas a instalar nas portas de entrada de suas agências, grades ou portas de proteção 
confeccionadas em aço de alta resistência, mantendo-as fechadas e trancadas no horário 
compreendido entre as 18:00 (dezoito horas) até as 08:00 (oito horas) do dia seguinte, todos 
dos dias da semana, inclusive nos feriados. 
 

§1º - As grades ou portas deverão ser instaladas rente à toda vidraça que delimita a entrada 
da agência, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei, visando inibir 
atividade de criminosos. 
 

§2º - A Instituição Financeira deverá afixar cartazes informativos nas portas de entrada da 
agência, dando pleno conhecimento da ausência de numerário nos caixas eletrônicos no 
horário indicado no caput deste artigo. 
 

Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 05 de dezembro de 2016. 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 


