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DECRETO Nº 0035/2019 
Em, 25 de fevereiro de 2019 

 
Regulamenta a Lei Municipal Nº 
3.387/2018, e da Outras Providências.                                                                                        

 
     DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.387/2018,  
 
     D E C R E T A:  
 
    Art. 1º - Fica Regulamentada a Vigilância Colaborativa no âmbito do Município 
de Butiá, estabelecendo condições para o funcionamento no município, denominando Projeto  
“BUTIA MAIS SEGURO”. 
 
    Art. 2º- O Centro Integrado de Controle de Operações e Videomonitoramento 
Municipal receberá  imagens capturadas e compartilhadas por câmeras particulares estabelecendo a 
Vigilância Colaborativa no município.  
 
     Art. 3º - A cessão das imagens será feita sem ônus ao Município, cabendo ao 
proprietário interessado o custeio de todas as despesas de instalação, manutenção, consumo 
elétrico e conexão com o sistema de videomonitoramento municipal. Cabendo ao município, apenas 
a despesa de armazenamento e gerenciamento das imagens. 
 
    Art. 4º - A cessão será formalizada por instrumento próprio elaborado pelo 
Município, que poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes.  
      
    Art. 5º - As imagens recebidas serão utilizadas de acordo com a conveniência 
da autoridade responsável nas ações de promoção da segurança pública, observadas as restrições 
contidas nos arts. 3º e 4º desta Lei.  
 
    Art. 6º  - O sistema de compartilhamento de imagens, disporá sobre os critérios 
de seleção, quantidade, resolução de imagens, compatibilidades e outros detalhes técnicos que se 
fizerem necessários.  
   
    Art. 7º  O Sistema passará a funcionar, a partir de Termo De Adesão Para 
Vigilância  Colaborativa, firmados entre a Prefeitura Municipal,  estabelecimentos comerciais, 
agências bancárias, instituições da sociedade civil, pessoas jurídicas e físicas  em geral com sede no 
Município de Butiá/RS. 
 
    § 1º - Para aderir ao Projeto e integrar as Câmeras das residências ou 
comércio ao Projeto da Prefeitura de Butiá, será necessário ter os requisitos técnicos  a segui: 
Câmara IP ou Gravador com Câmera na Resolução de 720p – 1 Mega Pixel, com no mínimo 12 fps 
(frames por segundo) e transmissão de imagem, Internet com upload a partir de 1MB/OS. 
 
    § 2º - Os Termos de Adesão serão firmados de forma voluntária previstas no 
caput deste artigo. 
 
    § 3º - O compromisso assumido no Termo será o fornecimento voluntário de 
imagens obtidas pelas câmeras de vigilância e monitoramento instaladas nestes locais, onde não há 
reserva de privacidade, para análise das Polícias Civil e Militar de Butiá. 
 
    § 4º - Aos que aderirem ao Projeto poderá ser liberado o acesso para as 
Câmeras Públicas da Região/Bairro/Rua (mediante permissão) alem de receber uma Placa 
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identificando que o local é integrante do Projeto “Butiá Mais Seguro”, conforme Modelo em anexo 
ao Decreto. 
 
    Art. 8º   - As imagens fornecidas a partir dos Termos de Adesão firmados,  
servirão para elucidar delitos contra o patrimônio público municipal e colaborar com os órgãos 
estaduais de segurança pública, a saber a Brigada Militar e a Polícia Civil, quando for o caso, de 
competência do Estado, no território de Butiá.  
 
    Art. 9º  - Para a instalação de câmeras em vias públicas, a entidade social ou 
privada, deverá arcar com os recursos necessários para a aquisição e instalação das mesmas, 
quando autorizada pela Prefeitura Municipal. 
  
    Art. 10 - O Município de Butiá não se responsabilizará por eventuais 
ocorrências não inibidas pelas câmeras instaladas por entidades públicas ou privadas. 
 
    Art. 11  As imagens produzidas pelas câmeras de vigilância, fornecidas aos 
órgãos públicos pelas câmeras de vigilância privada, para fins de segurança, não serão exibidas a 
terceiros, exceto em casos de inquéritos policiais, processos administrativos e judiciais, cuja sessão 
das imagens somente ocorrerá por expressa determinação judicial ou requisição formal de 
autoridades policiais ou do Ministério Público, dirigidas ao Poder Público Municipal. 
 
    Parágrafo único. As imagens advindas das câmeras de vigilância do 
município, que são de domínio público, poderão ser disponibilizadas em conformidade com o Art. 7º, 
da Lei Municipal n 3.387/2018. 
 
     Art. 12 - Fica instituído no Termo de Adesão, a Confidencialidade e Sigilo, bem 
como por aqueles que tiverem acesso às imagens produzidas por razões funcionais, estando sujeitos 
à obrigatoriedade de guardar e manter sigilo, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e 
criminal. 
 
    Art. 13 -   As imagens cedidas por terceiros aos órgãos de segurança pública, 
serão armazenadas juntamente ao acervo de imagens existente, e a acessibilidade às mesmas 
seguirá o mesmo padrão de controle sobre a manipulação já adotada, observando o registro dos 
operadores credenciados para este fim quanto ao local de acesso, a hora, a data e a senha do 
operador, possibilitando total controle e atribuição de responsabilidade, no que couber. 
 
    Art. 14 -   Só serão recebidas pelo município, as cedências de imagens cujos 
dados sejam compatíveis com sistema já utilizado pelos órgãos de segurança pública no âmbito do 
município, ou a ele adaptados, evitando custos adicionais aos cofres públicos. 
  
    Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
    
               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                       Em, 25 de fevereiro de 2019.  
       
 
                         DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                            Prefeito de Butiá 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 25 de fevereiro de 2019. 
 
 
          EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração 
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TERMO DE ADESÃO PARA VIGILÂNCIA COLABORATIVA 
 
 
Eu ................................................................... portador do RG nº ..........................., 
CPF Nº .............................., residente Rua ............................................................. e 
MUNICÍPIO DE BUTIÁ, com sede na Rua Do Comercio 590 – Centro – Butiá/RS, 
inscrita no CNPJ sob o nº _________________________ venho pelo presente, aderir 
ao Projeto “BUTIÁ MAIS SEGURO”, que visa estabelecer condições para o 
funcionamento no Município de Butiá da Vigilância Colaborativa, nos Termos da Lei 
Municipal nº 3.387/2018 e Decreto nº 0035/2019;  
 

1- Minha Adesão ao Projeto BUTIÁ + SEGURO, tem como objetivo ceder 
imagens de equipamento de minha propriedade,  para armazenamento  e 
manuseio destas imagens em plataforma de videomonitoramento  no Centro 
Integrado de Controle de Operações e Videomonitoramento Municipal, pelo 
Município de Butiá em conjunto com a Brigada Militar e Polícia Civil. 
 

2- O Custo mensal com o armazenamento das imagens será de 
responsabilidade do Município. 

 
3- Concordo em participar do Programa e em decorrência  me comprometo a 

ceder imagens de minha(s) câmera(s) externa(s) para que seja(m) 
conectada(s) ao Sistema da plataforma de videomonitoramento. 

 
4- Declaro que estou ciente que para o compartilhamento das imagens é 

necessário manter em funcionamento a minha  câmera por 24 horas (dia), 
disponibilizando para tanto  Internet de banda larga de no mínimo 01 Mega 
de UPLOAD e energia elétrica para alimentação da mesma por período 
indeterminado a contar da data deste Termo de Adesão, e que o custo para  
manter este equipamento (energia elétrica e internet) será de minha 
responsabilidade.  

 
5-  A minha desistência do projeto por força maior não acarretará multas ou 

prejuízos a minha pessoa, mas estou ciente da responsabilidade de avisar à 
Coordenação da Central de   minha intenção de cancelar minha 
participação no período mínimo de 05 (cinco)dias de antecedência para que 
o município tome as medidas cabíveis. 

 
6- Declaro, ainda, que estou ciente de que estas imagens poderão ser 

compartilhadas com os órgãos da Segurança Pública Estadual e que as 
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mesmas não poderão ser divulgadas por mim ou pelo município, exceto em 
casos necessários para ações de segurança e neste caso autorizado por 
órgãos oficiais de segurança. 

 
7- A minha participação no Projeto me permite utilização dos serviços que a 

plataforma disponibiliza. Nos casos em que haja serviços que a mesma 
plataforma possibilita, porém  com custos,  e eu queira utilizar, deverei 
buscar fornecedor no mercado para estes serviços e me responsabilizar por 
estes custos. 

 
8- A Prefeitura Municipal de Butiá, não será responsabilizada solidariamente 

em caso de divulgação das imagens  de meu equipamento a terceiros sem 
autorização do Município ou dos Órgãos de segurança.  

 
9- O Município de Butiá não se responsabilizará por eventuais ocorrências não 

inibidas pelas câmeras instaladas por entidades públicas ou privadas. 
 
10- A adesão ao projeto ocorre de forma espontânea e voluntária, 

responsabilizando-se o aderente pelas informações fornecidas, que declara 
serem verdadeiras.  

 
11- O aderente declara estar ciente de que o videomonitoramento visa a 

auxiliar, por meio das imagens captadas, a investigação policial 
subsequente à eventual ocorrência de fatos delitivos, não substituindo a 
comunicação direta realizada por meio das centrais telefônicas 190 (Polícia 
Militar) e a Policia Civil  

 
 
                                                             Butiá .......de .....................de 2019.  
 
 

        ____________________________  
     Daniel Pereira de Almeida 
    Prefeito de Butiá 

 
          
_______________________ 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
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TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
 

Eu ___________________________________________, _________________________, RG sob o 
nº ________________, código profissional nº _______________, abaixo firmado, assumo o 
compromisso de manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações (dados, imagens, 
escalas, localização das câmeras, quantidade, pessoas, ocorrências, etc.) a que tiver acesso nas 
dependências do central de videomonitoramento. 
 
Por este termo de sigilo e confidencialidade, comprometo-me: 
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso para gerar benefício próprio 
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação e ou imagem (vídeo, foto, etc.) a que 
tiver acesso; 
3. A não apropriar para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia que 
venha a ser disponível; 
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as 
pessoas que vierem a ter acesso às informações por meu intermédio e, obrigando-me, assim, a 
ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 
informações fornecidas. 
Neste termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 
Informação Confidencial significará toda informação revelada por meio da apresentação da 
tecnologia a respeito do, ou associada com, o trabalho, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer 
outros meios. 
Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, aos processos, 
aos planos, às ocorrências, às instalações, aos equipamentos, aos segredos de negócio, aos dados, 
às habilidades especializadas, aos projetos, aos métodos e metodologia, aos fluxogramas, às 
pessoas, e às questões relativas à tecnologia. 
A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste 
termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer 
outra pessoa ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas 
neste termo. 
Pelo não cumprimento do presente Termo de Sigilo e Confidencialidade, fica o abaixo assinado 
ciente de todas as sanções Administrativas e Judiciais que poderão advir. 
Cidade, UF, dia, mês e ano 
 

________________________________________
__ 
Assinatura do colaborador 
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Requisição de Acesso às imagens do Centro Integrado de Controle de 
Operações de Videomonitoramento Municipal  

 
 

Eu,  __________________________________________________________,  portador  do  

RG  n°  ______________________,  CPF  n°  ______________________,  venho,  por meio  

desta,  solicitar  as  imagens  das  câmeras  de  vigilância  à  Rua  

___________________________________________________________________,  na  

região  ___________________________________________________________, mediante  

o ocorrido  e  relatado  no  Boletim  de  Ocorrência  (B.O.)  da  Secretaria  da  Segurança  

Pública  do  Governo  do Rio Grande do Sul e da Ocorrência registrada pela Vigilância do 

Município, em anexo. 

 

Observações: 
__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________
__ 
 

Contato: 

E-mail: _______________________________________________________ 

Telefone: (  ) _________________________________________________ 

Assinatura __________________________________________________ 

 

        Butiá, .......de..............................de 

2019. 

 

 

 

Parecer da Vigilância do Município:          Não há imagens 

Há imagens.                                              À Prefeitura/Gabinete. 
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PROTOCOLO DE CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA COLABORATIVA  

DO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VÍDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL  
PROJETO BUTIA MAIS SEGURO 

Conforme Lei Municipal nº 3.387/2018 e Decreto nº 0035/2019 

 
 

Pessoa Física:      Pessoa Jurídica:  
 

 
Nome/Razão Social:  
Endereço Completo:  
Telefone:  
E-mail:  
CPF/CNPJ:  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  

Qtd. de Câmera  

 
Endereço Completo:  
Bairro:  
Telefone:  
E-mail:  

 
CONTATOS 

 
Contato:  
Telefone:  
Email:  

 
Termo de Adesão para vigilância colaborativa -  Projeto Butiá + Seguro 
A assinatura deste termo autoriza o uso das imagens pelos órgãos públicos. 
 
 
 
 
 
__________________________________________                                                             _______/________/________ 
   Assinatura                                                                                                                   Data 

 

DADOS CADASTRAIS 

ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO 
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