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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. 
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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 


