
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.° 003/2018 DE 17 DE MAIO DE 2018 

 

 

Torna obrigatória a instalação de sistema de 

segurança por monitoramento de Câmeras de 

vídeo nas áreas externas das Agências de 

Correios, Casa Lotérica, instituições bancárias 

e financeiras, que possuam agências ou pontos 

de atendimento localizados no Município de 

Faxinal do Soturno e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º. As Agências de Correios, Casa Lotérica, instituições bancárias e 

financeiras que possuam agências ou pontos de atendimento instalados no âmbito do Município 

de Faxinal do Soturno ficam obrigadas a instalar e manter permanentemente em funcionamento 

sistema de segurança por monitoramento de câmeras de vídeo em suas áreas externas, em 

quantidade suficiente para abranger todo o seu entorno. 

 

Parágrafo único. O monitoramento feito pelas câmeras previstas no caput deste 

artigo realizar-se-á através de gravação dos locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, devendo obrigatoriamente permitir a captação de imagens da fachada do imóvel com 

cobertura de seu local de entrada e saída e das áreas que lhe deram acesso, bem como das vias 

públicas com que o mesmo faz divisa, com visão, no mínimo de 180º (cento e oitenta graus). 

 

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

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

transitarem pelos locais protegidos. 

 

Art. 3º. Os arquivos com as imagens gravadas deverão ser armazenadas em local 

adequado e seguro em poder do estabelecimento, ficando à disposição das autoridades, sendo 

preservados pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, após o que poderão ser eliminados. 

 

Art. 4º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades, aplicadas pelo Poder Executivo Municipal por seu órgão competente: 

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

II – Multa de 10 (dez) VRM (Valor de Referência Municipal), se descumprida a 

notificação, aplicável em dobro para os casos de reincidência. 

 

Parágrafo único. Considera-se reincidências para os fins desta lei, a infração 

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

 

Art. 5º. Os estabelecimentos de que trata o artigo 1º desta lei terão o prazo de 120 

(cento e vinte) dias para se adequarem às exigências estabelecidas. 

 

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

O presente projeto se justifica tendo em vista a onda de violência e 

criminalidade, fruto de uma série de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais, 

que desafia cada vez mais a sociedade. Ninguém pode ficar omisso ou indiferente 

diante das situações de exclusão social e das ações criminosas que sucedem em todos 

os cantos do País, deixando um rastro de mortes, feridos e pessoas traumatizadas. 

Além de políticas públicas e ações de cidadania e inclusão social, o 

Estado tem o dever de investir em segurança pública, o que requer mais atenção e 

comprometimento dos governos e da sociedade. Da mesma forma, a segurança 

privada exige melhorias sob a ótica da proteção da vida das pessoas, o bem mais 

precioso na face da terra. 

A realidade nos estabelecimentos financeiros não é diferente. Assaltos, 

sequestros e outros ataques viraram infelizmente rotinas em muitas regiões, assustam 

trabalhadores, clientes e usuários dos bancos, aumentam a sensação de medo e 

insegurança, e são hoje ameaças permanentes para quem trabalha ou busca 

atendimento bancário. Os investimentos feitos pelas instituições para a melhoria da 

segurança têm sido insuficientes e não estão à altura dos lucros acumulados em seus 

balanços. Isso não pode continuar assim. A vida corre risco. 

 

 

 

Sala das Sessões, aos 17 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Paulo Fernando Chelotti 

Vereador da Bancada do PP 


