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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Nos dias atuais, a insegurança das grandes cidades justifica este Projeto de Lei, 
uma vez que para as agências bancárias exige-se um “rosário” de itens de segurança e fixam-se 
critérios rigorosos que devem ser seguidos para a sua abertura, diverso não poderia ser com as 
lotéricas, que fazem serviço similar. 

 
Com tarifas que não condizem com os serviços prestados aos cidadãos mais 

carentes de nosso Município, as lotéricas, que agem como verdadeiras agências bancárias, têm 
que dar um mínimo de segurança para quem irá utilizar os seus serviços. 

 
Diante disso, torna-se necessário garantir a segurança dos munícipes, a fim de 

gerar uma onda de precaução e prevenção capaz de reprimir a violência, os roubos e os assaltos, 
visando à preservação de funcionários e trabalhadores que desempenham suas atividades nas 
lotéricas, bem como de quem utilizar suas instalações, e sofisticando os serviços concedidos e 
permissionados de Porto Alegre, como forma de atuar sempre na vanguarda no que se refere às 
condições de vida do cidadão. 

 
Pelo exposto, apresento este Projeto de Lei, contando com o apoio de meus pares 

para sua aprovação. 
 
Sala das Sessões, 15 de abril de 2013. 

 

 

VEREADOR CLÀUDIO JANTA 
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PROJETO DE LEI 
 
 
 

Dispõe sobre a implementação e a manutenção de 
sistema de segurança em casas lotéricas. 
 
 

Art. 1º  Ficam as casas lotéricas obrigadas a implementar e a manter sistema de 
segurança contendo porta giratória, serviço monitorado de alarme, câmera de vídeo com 
gravação de imagem e, no caso de estabelecimento com 4 (quatro) ou mais caixas eletrônicos, 
vigilante. 

 
Parágrafo único.  A responsabilidade pelo cumprimento do disposto no caput 

deste artigo poderá ser compartilhada ou ficar a cargo das instituições financeiras concedentes 
dos serviços. 

 
Art. 2º  O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes 

sanções: 
 
I – advertência, devendo ser resolvida a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias; 
 
II – multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), após decorrido o prazo previsto 

no inc. I deste artigo e persistida a irregularidade; e 
 
III – acréscimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao valor da multa prevista 

no inc. II deste artigo, a cada nova infração, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
Art. 3º  O Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, fiscalizará o 

cumprimento desta Lei. 
 
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias, contados da data de sua 

publicação. ��
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