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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 
mesmas não poderão ser divulgadas por mim ou pelo município, exceto em 
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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: 
 


