
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE lAURO MÜllER

LEI N° 1.710/2012 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012.

Obriga os estabelecimentos bancários a
manter guarda-volumes à disposição de
seus usuários e dá outras providencias.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO DO MUNiCíPIO DE LAURO MÜLLER - se,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei;

111- corresponder ao né
estabelecimento em qu .>

Parágrafo único - A vedação de que trata o caput do presente artigo não se configura
no caso dos estabelecimentos bancários efetuarem cobrança temporária para o uso do
guarda-volume, devendo ser devolvido o respectivo valor, em sua totalidade, após o
uso.

Art, 40
- 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. 50 - O descumprimento ao disposto na presente lei ensejará multa diária no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), até a solução da desconforrnidade.
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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 moeda.

Art. 6° - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a
contar da data de sua execução.

Art. r -As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e publicada no
Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.
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