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CAMARA MUNICIPAL DH JACA
PALACI0 DA LIBHRDADE

PROJETO DE LEI

Concede   desconto   no   IPTu    (Imposto
Territor'Ial   urbano)   a   empresas   e   municipes   que
instalarem cameras de videomonitoramento, institui o
projeto  denominado  "Cidade  Vigiada"  e  d5  outras
provid6ncias.

0   PREFEITO   DO  MUNICIPIO   DE  JACAREi,   USANDO

DAs ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR

LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Art.   1°      Fica   concedido   desconto   no   lpTU   (Imposto

Predial   e   Territorial   Urbano)   a   empresas   e   municipes   que   instalarem   cameras   de

videomonitoramento de alta  resolugao em frente a seus estabelecimentos comerciais e/ou

im6veis residenciais,  possibilitando a visualizagao das vias e espagos publicos.

§ 1°  A instalagao das cameras constantes do capuf deste
artigo   jntegrara   o   projeto   denominado   "Cidade   Vigiada",   ora   instituido,   que   tern   por

finaljdade   incentivar  a  melhoria  dos  procedjmentos  de  seguranea   pdblica  por  mejo  da

iniciativa privada.

§  2°    Tambem  farao  jus  ao  desconto  no  lpTU  referido

neste  artigo  as  empresas  e  os  municipes  que  na  data  da  publicagao  da  presente  lei  ja

possuirem cameras de videomonitoramento instaladas em frente as suas respectivas sedes

e im6veis residenciais.

Art.  29   0  desconto  sera  de  15°/o  (quinze  por  cento)  no

lpTU     somente    das    propriedades     prediais    que    contarem     com     as    cameras    de

videomonitoramento.

§ 19  0 desconto previsto no caput sera concedido a partir
do  exercicio  fiscal  seguinte  ao  requerimento  do  beneffcio,  por  no  maximo  5  (cinco)  anos,

podendo ser prorrogado a crit6rio do poder Executivo.                                                              ^
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rojeto denominado "Cidade Vigiada" e da outras Drovidencias. -Folha 2

§   29     0   desconto   de  que  trata   esta   Lei   devera   ser
cumulativo com outros descontos oferecidos aos contribuintes.

§ 3Q   Para obter o desconto previsto no capuf o pretenso
beneficiario devera cumprir cumulativamente todos os requisitos elencados na presente lei.

Art.   39      0   sjstema   de   vjdeomonitoramento   particular

devera efetuar a gravagao 24 horas por dia, com qualidade que possibilite a identificaeao e

reconhecimento das  pessoas  e  placas de veiculos captadas  pelas  cameras,  permitindo  a

gravagao  em  CD/DVD,  PEN   DRIVE,  ou  dispositivo  mais  moderno  e  pratico  que  vier  a

substitui-los.

Art.  49    E  vedada  a  utilizaeao  de  cameras  de  vigilancia

quando a captaeao das imagens atingirem o interior de residencia, ambiente de trabalho ou

qualquer  forma   de   habitaeao  que   seja   amparada   pelos   preceitos   constitucionais   que

garantam a privacidade e a inviolabilidade.

Art.  59   As gravae6es obtidas de acordo com  a presente

Lei  deverao  ser  conservadas  pelo  prazo  minimo  de  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  a

partir de sua captagao.

Art.   69     Quando  da  fiscalizagao  for  constatado  que  o

equipamento  de  videomonitoramento  esta  em  desacordo  com  os  criterios  estabelecidos

nesta Lei, o descumpridor incorrera nas seguintes penalidades:

I  - Advertencia  com  notificagao:  na  primeira  autuaeao  o

infrator sera notificado para sanar a irregularidade em at610 (dez) dias tlteis;

11 -Multa:  persistindo na infragao,  multa correspondente a

2  (duas)  vezes  o  valor  do  incentivo  fiscal  auferido;  se  ap6s   15  (quinze)  dias  dteis  da

aplica?ao  da  multa  a  situaeao  irregular  nao  for  sanada,  a  multa  sera  majorada  para  4

(quatro) vezes o valor do incentivo fiscal auferido.
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em  conformidade com a  presente  Lei,  o  infrator sofrera as  penalidades previstas no artigo

69,  inciso 11, salvo por motivos de caso fortuito ou de forga maior.

§    29        Para    efeitos    desta    Lei,    sera    considerado

descumpridor aquele que constar no cadastro da Prefeitura Municipal como proprietario do

im6vel  inscrito  no  lmposto  sobre  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  (lpTU),  onde

esteja  instalada  a  camera  de  vigilancia,  salvo  na  hip6tese  do  im6vel  ser  locado,  quando

sera  considerado  descumpridor o  locatario  que  constar  no  contrato de  locagao  com  firma

devidamente reconhecida em cart6rio ptlblico.

§ 39   Quando do momento da  locagao do im6vel,  este for

beneficiario  do  incentivo de que trata esta  Lei,  o  locador devera  informar ao  locatario  das

regras contidas nesta norma, sob pena deste ser considerado infrator.

Art.    79        As    imagens    registradas    somente    serao

disponibilizadas   por   meio   de   requisig6es   ou   solicitag6es   fundamentadas   do    Poder

Judiciario]   do  Ministerio   Pdblico,   da   Policia   Federal,   da   Policia   Rodoviaria   Federal,   da

Policia  Civil ou  da  Policia  Militar.

Art.   89     0   Poder   Executivo   Municipal   podera   realizar

interligaeao  das  cameras  de  seguranga  instaladas  nos  im6veis  particulares  que  aderirem

ao  "Cidade  Vigiada"  a  central  de  monitoramento  do  Municipio,  respejtando  o  disposto  no

artigo 4 desta Lei.

Art.   99      0   Poder   Executivo   Municipal   podera   firmar

convenios  e  parcerias  com  entes  e  6rgaos  pllblicos,  da  esfera  estadual  ou  federal,  bern

como com representantes da sociedade civil para a execugao do contido na presente Lei.

Art.10   0  Poder Executivo  Municipal  regulamentara esta

Lei no que couber.

\
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correrao   por   conta   de   dotag6es   orgamentarias   pr6prias,   a   serem   incluidas   na   Lei

Ongamentaria Anual.

Art.  12    A  presente  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua

Camara  Municipal  de  Jacar`ei,  29 de  novembro de 2018

/,Xele-
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publicagao.

AUTOR:  VEREADOR  ARILDO  BATISTA.
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Proieto de Lei  - Concede desconto no IPTu  (Imposto Predial  e Territorial  Urbano) a

0  presente   Projeto  de   Lei  visa  conceder  desconto  no

valor do lmposto Predial Territorial  urbano -lpTu  a empresas e municipes que instalarem

cameras   de   monitoramento   de   alta   resolueao   em   frente   a   seus   estabelecimentos

comerciais  e/ou   im6veis  residenciais,  possibilitando  a  visualizaeao  das  vias  e  espagos

publicos.

A   violencia   e,    hoje,   o   maior   problema   das   grandes

cidades  brasileiras  e  em  nosso  municipio  nao  e  diferente.  No  entanto,  mais  do  que fazer

esta  constataeao,  6  preciso  partir para  a  agao.  E  urn  born  comego 6 tragar  uma  parceria

entre sociedade,  Prefeituras Municipais e o Governo do Estado. 0 Municipio e a sociedade

tern que ter voz ativa nesta questao e assumir, ao lado do Estado, a responsabilidade pela

gestao  dos  problemas  da  Seguranga  Publica,  ajudando  a  traear  as  linhas  mestras  de
combate a violencia.

E certo,  nao desconhecemos, que a Constituigao Federal

diz que Seguran?a Publica e clever do Estado.  Porem, nao menos certo 6 que esta mesma

Carta    Constitucional    diz   que    este    tema,    alem    de    ser   urn    clever   do    Estado,    e

responsabilidade  de  todos.   Nesta  trilha,  claro  esta  que  Seguranea   Ptlblica  e,  sim,   urn

assunto  do   Municipio  e   da   sociedade.   Os   prefeitos  e   a   sociedade  civil   precisam   se

convencer disso, caso contrario nao chegaremos a uma solu?ao para o grave problema da

violencia.  E chegada a hora de apresentarmos alternativas concretas.

E  e justamente  este  o  objetivo  da  presente  proposigao,

eis que tern como finalidade buscar por meio da iniciativa privada medidas que possibilitem

que as politicas de Seguranea Publica no Municipio sejam eficazes.

E   em   compensaeao   aos   municipes   e   empresas   que

tiverem  a  iniciativa de implantar o sistema de monitoramento supracitado,  o  Poder Ptlblico
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E   de   suma   importancia   ressaltar  aqui   o   trabalho   que

algumas  comunidades  vein  desenvolvendo  ao  longo  do  tempo,  quando  se  reuniram  e

implantaram   em   seus   bairros   a   "Vigilancia   Comunitaria",   afim   de   mjnimizar  ag6es   de

marginais,  urn  brilhante  trabalho  apoiado  pelos  moradores,  Policia  Militar  e  Conselho  de

Seguran?a (CONSEG) do municfpio.

Vale   ressaltar   que,   conforme   noticiado   pelas   midias,

houve  a   solugao  de  diversos  delitos   a   partir  da   utilizaeao  de   imagens   captadas   por

cameras  de  video  instaladas  por  particulares  em  suas  residencias  ou  estabelecimentos

comerciais,  fato  este que s6 vein  corroborar com  a  proposta do  projeto em  questao,  que

possui   o   objetivo   de   ampliar   o   campo   de   vigilancia   para   diversas   areas   ptlblicas,

contribuindo,  assim,  nao  apenas  com  a  solueao dos  delitos,  mas fundamentalmente  inibir

as ae6es criminosas.

Ante  o  exposto,  por  ser  urn  Projeto  de  Lei  de  grande

relevancia  para  a  sociedade  em  geral,  revestido  de  interesse  publico  por  colaborar  com

ag6es  tendentes  a  minorar  os  transtornos  enfrentados  pelos  cidadaos  jacareienses  no

tocante a seguranga ptlblica, e que pedimos o apoio e submetemos a propositura a analise

e aprovagao dos nobres pares, ao que antecipadamente agradecemos.

novembro  de  2018.

Ve'reador `- PT
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