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EMEIYTÀ: Ilispõe sobre a implantação
e regulamentação do sistema de
videomonitoramento em logradouros
públicos de Nazaré da Mata/PE, e dát

outras providêneias.

o PREF'ErTO nO MUI{ICÍPIO t}E NÀZÀnr »a UIATA'
B§tfAIX) DE PERI§AMBUCO, usando de suas atribuições legais, faz
túcÍ que a Câmara Municipal APROVOIJ e EU sanciono e promulgo a
rErrüúe I-EI:

ItÍt I'. Fica instituido, no âmbito do Municipio de Nazaré da Mata/FE, o
dre de videomesitorameata (§YM) dos logradouros públicos, prâças e

plrfttals vias públiças munieípais, através da insialação, operação e uso
& fuas de vigilância eletrônic4 coordeiradas e srryervisionadas a partir
&rmacental de controle, cujos objetivos principais são:

I - pevenir e inibir a prática de crimes em todas as modalidades de
YitlÊncia

tr-úimiza e o controle do tráfego de veículos;

Itr-valorizar do fator urbanístico dc municípia;

ry - mpliar da vigilância ambiental nos diversos setores;

V subsidiar e praduzir material probatório em eventuais condutas
deliruosas de interesse das Policias Civil e MilitaÍ, Ministério Públi** *
Poder Judicirário, desde que requisitadas em conformidade üom a legislaçãa
. ,.:-..:
'-:r-,r!.

W - auxiliar aos serviços de emergência ização do Município:
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11II - contribuir coÍn o serviço de inteligência policial, abastecendo o sstl

bmco de dados, dentro dos limites legais;

\t[tr - integrar c Planc Muaieipal de Segtnança Fública de NâzârÉ da Mata;

D( - criar um banço de imageus disponíveis para auxilia posterior aos

serviços de investigeçã§ p*l icial;

x - oontribuir com as atividades preventivas do policiamento ostensivo

realizadas pela PolÍcia Militar do Estado de Pernambuco;

)(I - auxiliar a polícia Judiciária Estadual nas atividades repressivas

ôr'mte o acontecimento de iliçitudes, bem Çomo logo após & §ua

oorrência;

)ü - melhorar a seusação de segurança da população Nazarena;

Xm - oümizar e aumentar a confiabilidade da população no Poder Público

Municipal;

XW - agxiliar na organizaçáo do trânsito da cidade e na identificação de

ruículos e infratores;

XV -desestimular ações criminosas, em faee do monitoramento'

?erirrefo úaim. A operação do sistema de videomtnitoramento será de

@do poder Exeçutiva municipai, §om as devidas parcerias

oÍm tls órgãcs operativcs de seguraüçã pública nas diversos niveis de

goveÍno, rãbr*tudo a Polieia Militar do Estado de Feraambuco, força

p"ttrirt constitucicnalmente resp*nsável pelo policiamento ostensivo.

Ârt 2n. A instatação das çâmeras de vigilância deverá ser precedida por

ffi-t"*i"o acorca da necessidadç e a adequada iastalaçáa, observasda-

s eis seguintes critérios:

I - identificação do tipo de infração criminal predominante na área, com

indicação de daáos estatísticos Í1o§ ultimos anCIs;

tr - detalhame*to da importância da area a fgr moni no contexto geral

da {rrimhaiidade na 1*ç*1 seleci+:nad* da câmera Çcmü, PoÍ

NázÂRÉ & MAÍa
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exemplo, a incidência de furtos, roubcs, uso e fáfico de drogas, existência
de agências bancárias, circulação de pessoas em aÍea comercial, escolas,

dentre outros;

ltr - a defiaição ds cstratégias de scgsÍanÇa publica munieipal â sereni
empregadas conjuntar:rente com a utilízação das *&treras d* video;

fV - apresentação dos resultados previstos com as atividades de

monitoramento e vigilância;

V - indices de acidentes de trânsito,

\II - incidência de danos ao patrimônio público;

\III - occrrêacias contÍa o rneio ambiente.
Pmlgrafê ánic+. O pryie{a de';erá ser reavalisdo a çada perí+dc de S6

lseis) meses, fimdamentando os ajustes necessarios a ser§rn realizadas s
destacando a importânçia de sua manutenção;

ArL 3o. O tratamento de dados, informações e imagens produzidas peio
Sistema de Vídeo MoniÍoramento deve processar-se no estrito respeito à
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das

pessoas, sabretndo crianças Ç adolescentes, e fundamentado sob os
preceitos dos direitos e garantias fundamentais.

Arü {". Fica vedada a instalação e utilização de câmeras de vídeo
monitoramento, em locais onde a captação dessas imagens atinja {à

pril-acidade das pessoas, tais como banheiros, vestiarios, residências ou
qualquer ouüa forma de habitação ou espaço, seja público ou privado, quc
confrontem o ç*ntidc n* arf. 5', inç. X, da eonstituiçã* Federal de i988;

Art. 5o. A administraçãc, gerenci*ment* e a ço*rdsnaçãa d* §istema de
Vídeo mcaiioranientri flearão a çãrgü d* Fader Exççutivc *runi*ipal,
EiEarEs da Secretaria Municipal dç üover:rÕ, atuand* rm ç+labcraçã* com
os órgãos e iastituições que compõem o sisterna de segurança publica das
dil'ersos entes federativos.

Parágrafo único. À sr-ipervisão tecnica do nrojeto
r-Liri.irrii.rrio iiuaiilicaiàri d* qr:aiir* sIêtiv* mii*icipai.

realizada
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por profusicnais terceirizados, obrigando-se tanrbém prestar §

coqpromiss* de çonfidencialidade e sigilo, sob a supervisão do técnico d*
município.

ArL 6'. O supervisor téçnico, obrigatoriamente, teút a incumbência dii:ría
de malisar detalhadamente tcdas as imagens captadas, de modo a averiguar
se alguma ampliação de imagem de pessoa(s) sem fundada suspeita de

prática criminosa f*i reaiizada por operador, extrapoiando os objeÍiv*s
desta Lei, invadindo a privacidade ou qualquer çidadão a situações

veratórias, e uma vez constatado a irregularidade, solicitar as medidas

legais cabíveis.

Afi. 7'. Cs operador*s d* §istema de Yíd*o m*uitcramento esiã*
obrigados ã e+inu*iear imçdiatameÊt€, s em temp* real. à Guarda
I{unicipal * ã*§ Cemais r:rgã*s de sÊg1}ífiÍrÇa púbii*a cr:mp*tentes,
sobretuda as Faiieias Miiitar e eivii, cs fatos suspcit*s c as *c*rrên*ias
criminais eãl andameirto ou recentemente consumados, bem eümü âs

imdruições municipais as ocorrências relativas às suas responsabilidades,
registradas pelo vídeo monitoramento;

Art E"- Quando uma gravação de vídeo monitorameâto, rçalizada de

aoordo coín a presente tei, registrat aprática de fatos relevantes, conform*
os objetivos previstos no art. 1o, § não for aplicável a regta do artig*
mterior, será elaborada noticia do evento a ser remetido tom a maicr
urgência possível à autoridade responsável, podendo ainda ser enviada
copia das irnagens ÇCIÍrespCIÍldente aCIs fatos registrados, conform* o
disposto nos artigos 3o, 4o e 9o desta Lei, além de notiçiar aa Ministéri*
Público, quanda f*r o tâso.

Art 9". As gravações *btiCas de ac+rd* *s#1 a presente Lsi serã*
cmsenadas pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, e mediante
necessidade ou conveniênçia da Administração Publica, por temp*
indeterminado, período que será considerado a partir da sua captação.

Perágrlfo Únics. As imagens
mouitorameato par câmeras serã*
ptra tal firu- sempre precedido

cbtidas pcr meio ilo sisÍema de

eliíninadas, desde que atingid* o pt*z*

material- de modc fuirdamentado e detalhaÍiCo as

HÀzÂRÉ §A â6ÀÍ]T

RUA DAT'ITAS BARÊITG *Si338, CEi:TRO, X*Z*XÉ DA MÂT, ã - eiP 55Êü0c0c

de eliminaçãa d*



=

-

=
====
=
=

==
=ã
====
=

===
=====
=

=ã
=

= 
r:.-=

='=

=
=

:::::
:
iE:
:=:

::-

:

=

cÃPmÀL E§raIIt}ÀL Êo iiÀEÃs.Ãf ri
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ÂrL 10. As imagens registradas pelo sistema de videomonitoramç*t*
somente serão disponibilizadas por requisição ou soliÇitação, do Poder
Judiciário, do Ministério Públiço, Polícia Federal, Polícia Rodoviaria
Federú Poiícia Civil ou P*lícia Militar, sempre devidamente
frmdarnertâdo.

Ârt 11. A cperacionalização da central de videomonitoramento e do locatr
onde serão exibidas e registradas âs imagens resullantes da vigilância
eletrônic4 somente será permitida aos servidores credenciados pela
Prefeitura Manicipal, do quadro de ttxrcionarios do prôprio município *u
contratadas, devidamente capacitados, os quais, obrigatoriamente,
assinarão um termo de confidencialidade e sigilo do exercíçio da funçã*
(AliEXO i), assegurado tambem o controle externo dessa atividade pela
Ministéria Público Estadual;

Prrágrafo único. O termo de confidencialidade deverá ser assinado p*r
todo funci*nari* e*volvido no prajet*, atestado por duas testemunhas e
nrgistrado em eart*ri*, c*nstand* a rbrigaçãc dc dever de manter s*b
sigib tais iaf*r*raçães e im*g*rrsr cüÍspr*misso essç qu* perrnane*erá
úrante tada o perí*d* de tempr* defiaido aa partir:ipação do funçionári* ner

projeto. bem ç*m* apás sua saíd4 aiarla qu* o pr*jet* r.ei:ha â -csr
inviabilizado ou finalizado.

ArL 12. Â escala dos profissionais que trabalharâo na operação do sistema
serà preferencialmente, em regime de 6hs (seis horas) de serviço x 18hs
(dezoito hcras) de folga, não pcdenda exeeder joraada açima de 12hs (dozc
kas) x 36hs (trinta e seís horas), de modo a não rsmprometer *s
resultados esperados.

Art 13. G messc à çentral dç vide*r::*nitarame*t* será pemritid* s*rsrente
às autoridades públicas díretamente ligadas ao setor ou ssus representante§,
mediante solicitação formal antecipada para ser avaliada, sendo obrigatórir
o registro em livro próprio, a identif,cação dos dados pessoais, horaric ds
ingresso e saida, bem ç*mo as razões que justífiquem a presenç4 exigindo
ainda pam arquivo copia da autorizaçãa de aüesso.

\rt. 1l L-)s sen'idores creden*iados devem toruar as idzrs adequadas e

.,;,:>>jii,t-i pafa.

NázanÉ sa MÂrÀ
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"iffiã;'ffiTffiff"I - impedir o acesso de pessoa não autorizada as instalações utitrizadas para

o Eatameüto de imag*rri, dudos e inforrnações produzidos pelo sistema;

II - impedir que imagens, dadcs ou informações pos§aÍn ser visualizaúas,

copiadas, alteiadas ou retiradaii por Pessoâ não autorizada ç;

III - assegurar quÊ as pÊ§sÕas autorizadas s*mente terão aÕs§§o à irnagem,

dados e informações abrrarr#da" pela arrtarízaçár'

Art 15. O ace§sg às imagens, dados § informações resultantes da

*E-ao"a e monitoramento, bem §CImo ao 1ocal onde são exibidos e

o§rt udor, será controlado por sistema informatizado Q§t.

obiigatoriamente, registrará, em cadà acÊ§sg, a senha eleÚônica individual

ou iãentificação datlloscópica e o horário de ingresso e saída do servidor

crdenciad*.

Perágrafo único. No caso de ser permitido o a§e§so as imagens de vide*

mnitoramento ã terççiros, em virtuCe de expressa determinação judicial,

deverá peÉna1lecer arquivada a respectiva ordem judicial parã üs devid*s

fins de direito.

Art L6. As pessoa§ {lue, em razão das suas ftrnções, a§ÊSsam as gravações

realüadas nos termo* d* presente Lei, deverão gUardar sigilo sabre as

imagens e iríorrnações, sobpena de responsabilidade administrativa, oivil *

criminal.

Arü l?. A prefeitura municipal poderá estabelecer parceria e/or1 convênic

com entidades publicas, ô,, ccntratar empre§a privad4 desde qu§

credenciad* * **pu.itadas, para instalação e operacionalízação do sistema

ora abardad*, ** c+*.fcrmidade cosl cs +bjetives e determinações d+sta

Lei.

Art 18. Üs eryripãlÊ*n{os deverã* ser instalad*s voitad*s para atendsr e:

lot-. ccletiuá, e direçir:aad*s para logradcur*s públi**s, pod*ndo,

porém, Btiiizar estrutura particuiar parâ â fr-xação do

que eÍn comum açordo entre o municipio e o ente

compÍovad* o melhor posicionamento parc a captaçãcl

it

eqLllpamento,
icuiar.

HÂZAFÉ §Â MÃ?À
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Parágrafc único- Em casa de c*ssâo de particular de p*ste ou de outra

e.strutura de sua propriedade para instalaçãc ds cârâera de vigilância pel*

muaieípio, deverã ser elabarado c referido termg, e assinada pel* cedente e

pelo representante do município, alem de duas testemurüras'

Àrt 19. Este projeto deve contemplar a çentral d1 monitoramçnto, a rede

de fibra ótica á instalaçAo Ê funcionamento da central de rádio de

comtrnicaçoes, belt C*11?s * instalaçã* de t+das â§ câ{neras, devidffre*âtff

arivadas e em funcionamento.

ArL 20. uma vez informada de quaisqu*r irregularicade praticada- através

d. **ipu1ação ilegal das 
-irnagãns 

$i.e indiquern quebra dâ

confidencialidade, **:u praticada psr funcisnários ot] terceir*s, a

fuinistração rm:ni*patr obrigar-§e-á, a1érn de instalar prÜce§Sü

a&ninistrativo investi§at*rio Pa{a apurâr os fat*s, eâcâmiÍ}hâr tsis

informaçõ€s aos orgaoã operatiios de segura§ç6, s*licitândo as medidas

legai. apxativas pã= pn*iíveis sanções aplicáveis aü§ §ilpÜst*s infrat*res"

Art 21. G§ dades e r*suitados alcançad*s â pârtif da instai]Çã* *as

.fu-r* de monit*r*menio serã* ãÍrãlisados estatistieaffieiite pela gesâã*

municipal a cada seis meses, de müd* {41}e {}§ aj*stes neçessári*s sejant

realizaàos, prCIporcionando uma maior efiçiência ac sistema.

Art 22. pcderá ser instalads um terminal de espelhament* de visualiraçã*

do monitoramento çentral no 2o BPM, alÓm de um terminal de rádio d*

comunicações, em üomunn acordo enlre 0§ enles envolvidos, o qrrÊ

permitirá que âs imagens de poteneiais ocorrências criminais Üu de

iminentes suspeitas, e *omente nessas hipoteses, sejam imediatamente e er:t

tempo real repassadas ao efetivc da Políçia Militar.

Ârt 23. Ern caso de parceria enffe o municípi* e a PMPE para instalaçã*

da central de monitoràmcnto e de rádio transmissores âaquele batalhãü, os

custos de aquisição de materiais, instalação, *, adaptaçõ*s,

manureÊção e treinamçnto ficarão a eargo daprefei§municip"al, cabenfc

a PM apeÍlas disponibiltzar a sala e o pessr:ai afuar coniwrtaniente-

quando for o caso.
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Parágrafo úmieo. Uma vez instalado terminal de monitoramento çonform*
artigo anterior, es profissianais que terão acssso ao sistema submeter-se-ã*,
obrigaÍoriamente, aa Terno de Confidencialidade e Sigilo.

Art 24. Uma yez comprovada a necessidade de ampliação da quafitidade
de sâmeras inicialmente instaladas no municípia, a prefeitura estará
a*orbadaapr*e*áer *s esfudos qils jrxtif,quem a aquisiçã* e instalaç.ão de
rovos equipamentos.

Ârt 25. A cerrtral de monitoramento será instalada em loeal que afereça *
s€grrança necessária ao pleno funcionamento do sistema e dos operadores"

Art 26. * sistei*a s*rá c*mp*str: por câmrras de víde* dc aita d*finiçã*,
em alta res*luçã* e *üfi1 ângui*s de 36{} o 

{irezent*s e sessenta grausi.

Art" 27. ê. i*staãaçã* * * adequad* fui:çi*na:nei:t* +á* sis{ecaaa de segrraaç:r
eletrônica de l.{azaré da Mata/PF, nos moldes propostos nesta Lei, serâ*
acompanhados pelo Conselho Municipal de Segurança Publica, de modo a
legitimar e aperfeiçCIar a operacionalizaçáo do sistema, assegurando desta
forrna o estrito atendimento ao interesse social.

Art 23. O município poderá firmar parceria cüm CI Estado, no sentida de
tttllizat s sisteara de Processaruei:tc de Dados de PernarnbucCI para, através
dos órgãos operativ*s da Secretaria de Defesa Social do Governo dc Estad*
de Peraambucr realizar c espelhamentcr das câmeras.

Art 29. Â implantaçãa do sistema de videomonitoramento {§YMi
constitui uma das ações a serem implementadas pelo muricipio de Nazar*
da Matã no seu Plauo Municipat de Segurança urbana, Prevençã* da
Violência s Valorização da Yida e Cidadania, de modo integrado entre
todas as seçretarias municipais.

Art 30. O prazo adequado parâ a instalação, ffeinamento de operadores e

o pleno f*acic'narrrerrto do sistem4 é de 12 ídoze) meses a partir da data de
strir apÍovaçá*, e*vidando-ss üs esf+rç*s para evitar adiam , er* faee
J.: :irr iJrrde .lo qnaelr* a{uai rla segriraaça plil: ipir:.

IriÃzÂFÉ &1 *rÃrê
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Ârt. 31. ,-\ preteriura der.erá realizar ulna ampla campanha. d*
e

.f

resultados do Sistem.a de vídeo monitoramento no rnunicípio.

Artjz. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a proceder a**
remmejamentos orçameatários neeessários para dar cumprimenta a
prssente Lei, respeitando os limitss legais estabelecidos, devendo firmar as

.{rt 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã*"

Ért, REGISTMpQ a p15; {Z{
w-lJ,-Do LIVRo oe t ü 
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esclarecimentos á popuiação âÇerea da instalação, funcionamento

J

t-rabinete do Prefeitü. em I de setemhr* de 2S I7.
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