
 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente 

  O Vereador que este subscreve apresenta à consideração de Vossa Excelência 

e do colendo plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI Nº ____ 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM 

INFORMAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA, O ENDEREÇO DAS 

RESIDENCIAS PARTICULARES E COMERCIAIS, ONDE SUA 

EMPRESA TENHA INSTALADO SISTEMA DE VIDEO 

MONITORAMENTO. 

Art. 1º Torna obrigatória a todas as empresas prestadoras de serviço de segurança 

devidamente cadastrada, em informar a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana 

de Bagé através de uma lista contendo o endereço das residências particulares e comerciais 

onde sua empresa tenha instalado câmeras de Vídeo monitoramento.  

Art. 2º Fica a listagem referida no art. 1° com livre acesso das policias Civil, Militar e 

Federal através da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Bagé. 

Art. 3º A lista deverá conter nome completo do proprietário, endereço, telefone, data 

de instalação e o número de câmeras de vídeo monitoramento existentes no local voltada para 

as vias públicas, tendo como objetivos o seguinte: 

I – facilitar o trabalho dos órgãos de segurança pública; 

II – prevenir o crime e a violência;  

III – contribuir para a elucidação dos delitos; 

IV – aperfeiçoar a fiscalização de eventuais infrações; 

V – realização de um mapa que possibilite ação rápida e eficaz das forças de segurança na 

identificação de eventuais delitos e criminosos. 

Art. 4º A presente lista deverá ser atualizada mensalmente todo o dia 1º, visando à 

otimização dos dados, e desta forma colaborar com a agilidade e eficácia das ações policiais.  

Art. 5º Fica o proprietário do comércio ou residência deverá fornecer as imagens de 

suas câmeras voltadas para as vias públicas, assim que solicitado pelas autoridades de 

segurança, tais imagens serão usadas somente para investigação de praticas delituosa e, 

também em âmbito de inquérito policial instaurado. 



Art. 6º Fica permitido as empresas e residências particulares que optarem em realizar 

a instalação de seu vídeo monitoramento por profissionais particulares, a dirigir-se até a 

Secretaria de Segurança e realizar o seu devido cadastro, afim de colaborar com a sua 

segurança e de seus clientes.   

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará a empresa infratora às 

seguintes penalidades: 

 

I - Multa no valor de 30 (trinta) URP; 

II – Multa em dobro para os casos de reincidência; 

III- Cassação do alvará de funcionamento. 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após sua punição definitiva. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor a contar 30 (trinta) dias da data de sua publicação. 

 

 

Bagé, 05 de junho de 2017. 

 

 

Julio Cesar Jardim 

Vereador PMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 A presente propositura possui como objetivo contribuir para a 

Segurança de nosso município, através da formação de um grande mapa de monitoramento 

através de câmeras de vídeo, estrategicamente localizadas por toda a nossa cidade em 

residências particulares e comerciais. 

 Nos últimos anos, temos acompanhado a solução de diversos crimes 

a partir da utilização de imagens captadas por câmeras de vídeo instaladas por particulares em 

suas residências e unidades comerciais. Assim, surge a ideia desta propositura, que possui o 

objetivo de difundir o endereço das câmeras de vídeo pelos órgãos da segurança pública, 

contribuindo, assim, não apenas com a solução de diversos crimes, mas fundamentalmente 

com sua inibição.  

 Importante destacar que não se trata de uma iniciativa que visa o 

monitoramento dos proprietários, mas em verdade, de uma ferramenta com grande 

potencial protetivo a comunidade. 

  Situações como assassinatos, depredação, roubo do patrimônio, 

furtos, tráfico de drogas, podem ser coibidas com a presença de mecanismos que possam 

identificar os responsáveis, elucidar crimes e, inclusive, fornecer subsídio para a construção de 

soluções em termos de segurança e proteção da comunidade.  

 Através do endereço e telefone dos proprietários, os órgãos de 

segurança terão o acesso rápido para solicitar as imagens e elucidar o delito em um tempo 

aceitável.  

 Portanto, com o intuito de promover a segurança e a proteção das 

pessoas, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.  

 

SALA DAS SESSÕES ___, de junho de 2017. 

 

Bagé, __ de junho de 2017. 

 

 



Julio Jardim 

Vereador PMDB 


