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LEI N°  70412015 9  DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. 

"Dispõe sobre a instalação de portas de 
segurança nas casas lotéricas estabelecidas 
no município de Luís Eduardo Maga//ides-
BÁ e da outras providências ' . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Nas casas lotéricas que funcionam como correspondentes bancários, estabelecidas no 
município de Luís Eduardo Magalhães- BA, é obrigatório a instalação de porta giratória 
eletrônica de segurança individualizada em todos os acessos destinados ao público. 

Art. 2° - A porta de segurança deverá, entre outras, obedecer às seguintes características 
técnicas: 

1 - detector de metais; 

II - travamento e retorno automático; 

Ill - abertura ou janela para entrega, ao vigilante, de metal detectado; 

IV - vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis oriundos de armas de fogo até calibre 
45 (quarenta e cinco); 

V - estrutura instalada de acordo com as especificações técnicas da ABNT. 

Parágrafo único. As fachadas das casas lotéricas deverão ser condizentes com o equipamento de 
segurança de que trata este artigo. 

Art. 3° - A instalação de porta de segurança individualizada não elide a necessidade de saída de 
emergência. 

Parágrafo único. Aos usuários em situações especiais (deficientes físicos, obesos, gestantes, 
portadores de marca-passo e pessoas com dificuldade de locomoção) deverá ser permitido acesso 
e saída através de porta alternativa e auxiliar junto às portas de segurança. vi Art. 4° - Nas portas de segurança deverão ser fixados avisos sobre o risco do equipamento para 
os portadores de marca-passo. 

Art. 5° - 0 descumprimento ao disposto nesta lei complementar sujeitará a casa lotérica infratora 
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1 - advertência: na primeira autuação será notificada para que efetue a regularização do 
equipamento no prazo de 30 (trinta) dias; 

II - multa: persistindo a infração, será aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); 

Ill - multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), na reincidência infracional, até o integral 
cumprimento desta lei; 

IV - cassação da licença de localização: após 30 (trinta) dias da reincidência infracional, sem 
prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso II deste artigo. 

Art. 6° - As casas lotéricas terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta 
lei complementar, para instalar o equipamento de segurança exigido. 

Art. 7° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 30 de Setembro de 2015. 

TO SANTA CRUZ FIL)1O 
FEITO MUNICIPAL/ 


