
Cândido Godói/RS, 18 de agosto de 2017. 

 

 

 

                         

MENSAGEM RETIFICATIVA Nº 02/2017 

PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 02/2017. 

 

 

 

Senhor Presidente 

   

 

JAIME LUIZ WELTER, Presidente da Comissão de Redação da Câmara 

de Vereadores de Cândido Godói, Estado do Rio Grande do Sul, propõe a retificação 

do Projeto de Lei nº 02/2017. 

 

Retifica-se a redação: 

 

Que seja corrigido, onde se lê:  

 

“Art. 1º As agências bancárias e instituições financeiras localizadas no 

Município de Cândido Godói, ficam obrigadas a ter, em suas dependências, sistema de 
monitoramento por câmeras, com gravação e arquivamento das imagens.” 

 
Leia-se: 
“Art. 1º As agências bancárias e instituições financeiras localizadas no 

Município de Cândido Godói, ficam obrigadas a ter, em suas dependências, sistema de 
monitoramento por câmeras, tanto na área interna quanto externa, com gravação e 
arquivamento das imagens. 

 

 

Que seja corrigido, onde se lê:  

 

“Art. 5º O descumprimento desta Lei acarretará, para o estabelecimento 

infrator, as seguintes sanções: 
I – advertência, com imposição do prazo de trinta dias para adequação. 
II – multa no valor de cinco salários fiscal vigente no município, no caso de 

descumprimento do prazo previsto no inciso I; 



III – multa no valor de dez salários fiscal vigente, em caso de reincidência se 
descumprido o prazo previsto no inciso II. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, após a autuação, o estabelecimento 
multado disporá do prazo de trinta dias para sanar a irregularidade.” 

 

 

Leia-se:  

“Art. 5º O descumprimento desta Lei acarretará, para o estabelecimento 

infrator, as seguintes sanções: 
I – advertência, com imposição do prazo de trinta dias para adequação. 
II – multa no valor de 500 URM, no caso de descumprimento do prazo 

previsto no inciso I; 
III – multa no valor de 1000 URM, em caso de reincidência se descumprido 

o prazo previsto no inciso II. 
Parágrafo único. No caso do inciso II, após a autuação, o estabelecimento 

multado disporá do prazo de trinta dias para sanar a irregularidade. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

....................................................... – Presidente. 

 

 

 

 

....................................................... – Relator.  
 


