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PUBLICADO DOM 11/06/2005 
 
 
 
 
 
PARECER Nº 1057/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 085/2003.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa 
obrigar os estabelecimentos bancários dotados de porta com detector de metais a 
manter guarda-volumes, em suas unidades, à disposição de seus usuários. 
A presente matéria insere-se no âmbito do Poder de Polícia, que segundo o mestre 
Hely Lopes Meirelles, “é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 
benefício da coletividade ou do próprio Estado. ... é a faculdade que tem a 
Administração de ditar e executar medidas restritivas do direito individual em 
benefício do bem-estar da coletividade e da preservação do próprio Estado.”(in 
“Direito Municipal Brasileiro, págs. 342 e 343, 7ª ed. Editores Malheiros).  
Como se sabe, hoje em dia, as agências bancárias, em virtude do aumento do 
número de roubos, passaram a adotar as chamadas portas com detectores de 
metais, visando, por um lado, até a segurança de seus clientes, mas por outro lado, 
acaba muitas vezes submetendo as pessoas a situações vexatórias ao serem 
impedidas de entrarem na agência por estarem carregando algum tipo de metal ou 
terem que esvaziar suas bolsas e pastas para análise do vigilante. Assim, esta 
proposta vem tentar eliminar esse constrangimento a que são submetidas as 
pessoas nas agências bancárias, encontrando amparo no Poder de Polícia, que tem 
por finalidade a proteção do interesse público. 
Desta forma, a matéria encontra amparo no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal, que atribui competência ao Município para legislar sobre assuntos de 
interesse local, bem como no art. 37, “caput” da Lei Orgânica do Município, que 
prevê a competência legislativa concorrente. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
No entanto, a fim de adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO N° / 03 AO PROJETO DE LEI N° 0085/03 
Obriga os estabelecimentos bancários a manter guarda-volumes à disposição de 
seus usuários, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 
Art.1º Ficam os estabelecimentos bancários dotados de porta com detector de 
metais, obrigados a manter unidades de guarda-volumes à disposição de seus 
usuários. 
Art.2º O guarda-volumes mencionado no art. 1º deverá: 
I – estar posicionado junto ao local de acesso, anteriormente às portas de que trata 
o art.1º desta lei; 
II – ter chaves individuais que possam ficar com o usuário, enquanto permanecer 
dentro do estabelecimento; 
III – corresponder ao número compatível com o fluxo de pessoas previsto para o 
estabelecimento em questão. 
Art.3º Os estabelecimentos bancários de que trata esta lei deverão ser adaptados 
às suas disposições no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
publicação. 
Art.4º O descumprimento ao disposto na presente lei ensejará multa diária no valor 
de R$ 1.000,00 (Um mil reais), até a solução da desconformidade. 
Parágrafo único. A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro 
índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
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moeda. 
Art.6º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a 
contar da data de sua execução. 
Art.7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art.8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/8/03 
Augusto Campos - Presidente 
Antonio Paes-Baratão - Relator 
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