
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 02/2017, 07 DE AGOSTO DE 2017 

 

OBRIGA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA 

DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS, 

COM GRAVAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DE IMAGENS, NOS 

ESTABELECIMENTOS E NAS 

CONDIÇÕES QUE ESPECÍFICA. 

Art. 1º As agências bancárias e instituições financeiras localizadas no 

Município de Cândido Godói, ficam obrigadas a ter, em suas dependências, sistema de 

monitoramento por câmeras, com gravação e arquivamento das imagens. 

Art. 2º As câmeras de vigilância do sistema de monitoramento necessárias 

para o cumprimento desta Lei deverão ser instaladas em pontos estratégicos dos 

estabelecimentos, de forma a possibilitar o monitoramento da entrada e saída de 

pessoas, assim como da movimentação nos proximidades dos locais de manuseio e 

guarda de valores. 

Art. 3º As imagens gravadas deverão ser mantidas em arquivo pelo prazo 

mínimo de noventa dias, período no qual ficarão à disposição das autoridades com 

competência legal para oficialmente requisitá-las. 

Art. 4º Os estabelecimentos sujeitos a esta Lei disporão do prazo de cento e 

oitenta dias para atendimento de suas determinações, contado a partir de sua publicação. 

Parágrafo único. Igual prazo será concedido aos estabelecimentos 

autorizados a funcionar após a entrada em vigor desta Lei, neste caso contado a partir da 

data de concessão do alvará de funcionamento. 

Art. 5º O descumprimento desta Lei acarretará, para o estabelecimento 

infrator, as seguintes sanções: 

I – advertência, com imposição do prazo de trinta dias para adequação. 

II – multa no valor de cinco salários fiscal vigente no município, no caso de 

descumprimento do prazo previsto no inciso I; 

III – multa no valor de dez salários fiscal vigente, em caso de reincidência se 

descumprido o prazo previsto no inciso II. 



Parágrafo único. No caso do inciso II, após a autuação, o estabelecimento 

multado disporá do prazo de trinta dias para sanar a irregularidade. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua 

publicação oficial. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 07 de agosto de 2017. 

 

 

___________________________________________ 
Valdir Theisen 

Vereador do PP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 02/2017 

 

Senhores Vereadores, Senhora Vereadora; 

É de notório conhecimento público que muitos delitos e crimes têm sido evitados, 
como também esclarecidos graças às imagens registradas por câmeras de segurança 
instaladas em logradouros públicos e privados espalhados por todo Brasil. 

A nossa matéria está buscando tornar obrigatório que as agências bancárias e 
instituições financeiras do Município, ficam obrigadas a ter, em suas dependências, 
sistema de monitoramento por câmeras, com gravação e arquivamento das imagens.  

O único objetivo desta proposição é contribuir com a segurança pública, obrigando 
as agências bancárias e instituições financeiras, lugares estes frequentados por grande 
fluxo de pessoas e com grande circulação de dinheiro, a possuírem sistema de 
monitoramento com armazenamento das imagens por um período mínimo 90 (noventa) 
dias, de modo que posam eventualmente vir a ser utilizadas no auxílio às autoridades 
públicas quanto à identificação de assaltantes, criminosos, vândalos e outras pessoas 
envolvidas na prática de atos tipificados na lei brasileira como crimes. 

Por todo o exposto, entendendo ser a matéria em apreço de inegável relevância 
social, especialmente no âmbito do combate e prevenção aos assaltos, tenho convicção 
do apoio dos meus ilustres pares nessa Casa Legislativa para a aprovação desta 
importante matéria. 

Certo de vossa compreensão, aguardo aprovação de todos. 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

_________________________________________________ 
Valdir Theisen 

Vereador do PP 
 


