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PROJETO DE LEI 01-00649/2019 do Vereador Ricardo Teixeira (DEM) 

"Dispõe no âmbito do Município de São Paulo sobre a implantação de câmeras de 
vigilância nos pontos de ônibus, e dá outras providências. 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Autorizado a implantar câmeras de vigilância em todos 
os pontos de ônibus do Município de São Paulo; 

§ 1º - As câmeras deveram seguir as seguintes diretrizes: 

a) Estar sincronizadas com data e hora; 

b) Possuir "caixa preta", para armazenamento das imagens; 

c) Encontrar-se em local onde possibilite a visão dos usuários do transporte publico; 

d) Devem ser tanto de captação diurna como noturna; 

e) Terem resolução suficiente e ferramenta tipo "zoom" para facilitar o reconhecimento 
facial das pessoas que circularem pelo local; 

§ 2º - As imagens deveram ser armazenadas e preservadas no banco de dados da 
empresa responsável ou do órgão público por pelo menos 90 (noventa) dias; 

§ 3º - A perda ou descarte indevido das imagens antes do prazo estipulado na § 2º do 
Art.1º acarretará em multa a ser estipulada pelo poder executivo por meio da Secretária 
Municipal de Mobilidade e Transporte - SMT 

§4º - As empresas responsáveis pela instalação deveram ser credenciadas pelo CREA 
- Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, devendo seguir as normas legais vigentes; 

§ 5º - Os pontos de ônibus que não tiverem cobertura ou local para a instalação da 
câmeras, deverão ser instalados postes para que seja acomodada de forma segura a câmera. 

Art. 2º - Cada ponto de ônibus deverá possuir no mínimo 01 (uma) câmera de 
vigilância; 

Art. 3º - Os pontos em que houver câmeras deverão ter aviso que informe aos usuários 
que aquele local possui monitoramento em vídeo; 

Art. 4º - Aqueles que utilizarem de forma indevida as imagens arquivadas, responderão 
de forma civil e/ou penal, conforme sua culpabilidade; 

§ único - Caso haja perda ou dano das imagens anteriormente ao prazo estipulado no § 
2º do Art. 1º deverá ter inquérito aberto, apurando o motivo da perda da filmagem, a fim de 
revelar se a mesma foi perdida ou apagada; 

Art. 5º - Fica autorizado o Poder executivo firmar convênio com órgãos da União e 
Estado para transmissão de informações das câmeras; 

Art. 6º - O poder executivo por meio dos órgãos competentes será responsável pelo o 
que dispõe essa lei; 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/10/2019, p. 95 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


