
PROJETO DE LEI Nº 105/2019. 

                                                                     

Altera parcialmente a Lei Municipal 

nº. 5.592, de 18 de Abril de 2016, 

dando nova redação ao inciso III, do 

Artigo 3°. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

     PROJETO DE LEI : 

 

 Art. 1
o
  Altera parcialmente a Lei Municipal nº. 5.592, de 18 de Abril de 2016,  

dando nova redação ao inciso III, do art. 3°, que passa a ser a seguinte: 

 

“Art. 3°........................................................................................................................… 

 

I - …................................................................................................................................ 

II - …............................................................................................................................... 

III - Multa : se após 30 (trinta) dias úteis da segunda autuação, persistir a infração o 

estabelecimento será multado em 06 (seis) URPs, e se persistindo o descumprimento, acrescerá a 

cada 30(trinta) dias em mais 02 (duas) URPs.” 

 

  Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 02 de Agosto de 2019. 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores, 

consiste na alteração do inciso III do Art. 3° da Lei Municipal nº 5.592, de 18 de Abril de 2016, que 

estabelece a obrigatoriedade de manutenção de serviços de segurança privada nas Instituições 

Financeiras, onde prevê multa se após 30(trinta) dias úteis da segunda autuação, persistir a infração 

o estabelecimento será multado em 06 (seis) URPs, e se persistindo o descumprimento, acrescerá a 

cada 30(trinta) dias em mais 02(duas) URPs, objetivando evitar os prejuízos que uma interdição 

ocasionaria a coletividade, agravando a penalidade através da aplicação de multa mais onerosa.  

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância, em vista disso é que 

contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências na análise desta importante 

matéria. 

           Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta 

importante matéria. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 02 de Agosto de 2019. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 


