
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI: 123/2018 

 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E 

MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VÍDEO 

NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS 

INSTITUIÇÕES INDICADAS E DETERMINA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

Art. 1º As agências dos correios, instituições bancárias e seus correspondentes 

que operem com dinheiro em espécie, os locais onde funcionam caixas eletrônicos e as agências 

lotéricas, estabelecidos no município de Bagé, ficam obrigados a instalar e manter 

permanentemente em funcionamento sistema de segurança e monitoramento por câmera de vídeo 

em suas áreas internas e externas, em quantidade suficiente para abranger todo o seu entorno. 

 

§ 1º O monitoramento feito pelas câmeras previsto no caput deste artigo 

realizar-se-á através da gravação dos locais protegidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

devendo obrigatoriamente permitir a captação  de imagens em âmbito interno do 

estabelecimento, de no mínimo a área do caixa e circulação de clientes e usuários; e na externa, 

compreendendo a entrada e saída, fachada do imóvel com cobertura das vias públicas de acesso. 

 

§ 2º O equipamento de vigilância deve permitir a gravação de imagens em 

CD/DVD ou “PEN DRIVE”, de modo a agilizar o processo de transferência aos órgãos 

autorizados. 

 

 

Art. 2º  As imagens capturadas pelas câmeras de vídeo do sistema de segurança 

e monitoramento deverão possibilitar a identificação e o reconhecimento das pessoas que 

transmitem pelos locais protegidos. 

 

 

Art. 3º Os arquivos com imagens gravadas deverão serem armazenadas em 

local adequado e seguro em poder do estabelecimento, ficando a disposição das autoridades, 

sendo  preservados pelo período mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, após o qual poderão ser 

eliminadas. 

 

 

 

Art. 4º Os estabelecimentos de que trata o artigo 1° desta lei terão o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem as exigências estabelecidas. 



 

Art. 5º O descumprimento do dispositivo nesta Lei sujeitará o infrator as 

seguintes penalidades: 

 

I – notificação para regularização, em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

 

II – multa de dez (10) Unidades de Referência Padrão (URP) se descumprir a 

notificação, aplicável em dobro em casos de reincidência. 

 

 

§ 1° Considera-se reincidência para fins desta Lei, a infração repetida ou 

continuada, apurada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após,sua punição definitiva. 

 

§  2° Da penalidade aplicada caberá recurso administrativo no prazo de 15 

(quinze) dias e que deverá ser decidido pela Procuradoria Jurídica do Município em igual 

período.  

 

Art. 6º A concessão ou renovação da Alvará de funcionamento dos 

estabelecimentos de que trata esta Lei, ficará condicionado ao seu cumprimento. 

 

Art.   7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das 

doações orçamentárias próprias. 

 

Art.   8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 18 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Vereador Júlio Jardim 

                            Líder da Bancada do MDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 
 

Cada vez mais a criminalidade aumenta tendo chegado à níveis alarmantes e 

preocupantes à toda sociedade. Os criminosos se aprimoram para praticar crimes cada dia mais 

complexos e danosos, estão perdendo o medo de praticar delitos, muitas vezes motivados pelo 

uso de drogas.  

 

E para combater isso precisamos lançar mão daquilo que puder ajudar a 

combater esses crimes e nada melhor do que usar o vídeo. Com a instalação de sistemas de vídeo 

monitoramento nos estabelecimentos descritos no Caput desde projeto de lei damos às 

autoridades policiais e ao poder judiciário uma ferramenta capaz de inibir e solucionar possíveis 

crimes que venham a acontecer. 

 

Conto com a sensibilidade de meus nobres colegas vereadores para a 

aprovação desta matéria nesta casa legislativa. 

 

 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES,  18 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador Júlio Jardim 

                            Líder da Bancada do MDB 

 

 


