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LEI N.° 8.204, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a instalação obrigatória de guarda-

volumes em estabelecimento bancário equipado com 

porta detectora de metal e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.° O estabelecimento bancário que utiliza detector de metal em sua porta de 

acesso fica obrigado a instalar, em espaço anterior ao equipamento de acesso, guarda-volumes onde 

o usuário possa deixar seus pertences em segurança. 

Art. 2.° O "guarda-volumes" a que se refere o art. Io desta lei deverão conter 

aproximadamente 50 cm (cinquenta centímetros) de profundidade, 40 cm (quarenta centímetros) de 

altura e 30 cm (trinta centímetros) de largura. 

Art. 3.° O uso do "guarda-volumes" deverá ser aleatório, vedada a reserva de 

exclusividade de uso para correntistas da própria agência bancária. 

§ 1.° A utilização do serviço de "guarda-volumes", prestado pela agência bancária 

deverá ser gratuita. 

§ 2.° O número de guarda-volumes deverá obedecer à proporção de 1 (um) para cada 

200 (duzentos) clientes do estabelecimento bancário. 

Art. 4.° As agências bancárias que não possuírem "guarda-volumes", na data de início 

de vigência desta lei, terão o prazo de 90 (noventa) dias para instalar e disponibilizar o citado 

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000 
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br 

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VÍDAS" 
"CRACK: A PEDRA DA MORTE" 

http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Art. 5.° Compete ao Poder Executivo Municipal, através do competente decreto, 

regulamentar a aplicação desta Lei. 

Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Santo Antônio da Patrulha, 22 de novembro de 2018. 

Daiçon Maciel da Silva 

Prefeita Municipal 

Registre-se e publique-se 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretária da Administração e Finanças 
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