
LEI nº 4424, de 05 de janeiro de 2011
Dispõe sobre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
–  GGI-M  CONTAGEM,  institui  o  SimCon  -  Sistema 
Integrado de Monitoramento de Contagem e estabelece a 
Política Municipal de Utilização de Imagens para fins de 
segurança.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei

CAPÍTULO I
DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL

Art. 1° O Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M CONTAGEM, canal e espaço de conexão dos órgãos 
de segurança pública das três esferas de governo que atuam no Município - constitui-se em um colegiado de 
coordenação  e  deliberação  de  ações,  de  âmbito  municipal,  de  prevenção  e  repressão  da  violência  e  da 
criminalidade.

§1° O GGI-M CONTAGEM, sob coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Social, opera por consenso, sem 
hierarquia e respeitando a autonomia dos órgãos que o compõem,  com o objetivo permanente  de promover  a 
articulação  dos  programas  de  ação  governamental  na  área  de  segurança  pública,  observadas  as  atribuições 
constitucionais de cada integrante.

§2° O GGI-M CONTAGEM integra o Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência.

§3°  O acompanhamento  e  fiscalização  pela  sociedade  civil  dos  projetos  do  Programa  Nacional  de  Segurança 
Pública com Cidadania - PRONASCI, previstos na legislação em vigor e em especial no inciso II do art. 6° da Lei 
Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, serão exercidos, em conformidade com as diretrizes do referido 
programa,  no  âmbito  do  Conselho  Municipal  de  Defesa  Social  -  CMDS  CONTAGEM,  órgão  colegiado  de 
participação e integração comunitária e governamental, em atendimento ao estabelecido em convênio celebrado 
entre este Município e a União por intermédio do Ministério da Justiça, especialmente para: 

I - instalação com garantia de pleno funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM; e,

II - estruturação do Conselho / Fórum Municipal de Segurança Pública.

Art. 2° Compete ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M CONTAGEM:

I - buscar a articulação permanente de seus membros para o êxito dos trabalhos ajustados;

II - tornar mais ágil e eficaz a comunicação entre os órgãos que o integram, a fim de apoiar o Município, em 
especial a Secretaria Municipal de Defesa Social, e polícias estaduais e federais na fiscalização administrativa e na 
prevenção e repressão da violência e da criminalidade;



III - contribuir para a harmonização da atuação e integração operacional dos órgãos de segurança pública e demais 
integrantes  do  GGI-M  CONTAGEM,  no  cumprimento  das  ações  de  fiscalização,  prevenção,  investigação  e 
informação, respeitando suas competências e atribuições;

IV - analisar dados estatísticos e realizar estudos sobre as práticas infracionais, criminais e administrativas, a fim de 
subsidiar cada uma de suas representações no cumprimento de seu papel institucional;

V - propor ações integradas de fiscalização, defesa social, segurança urbana e políticas sociais que atuem de forma 
preventiva, no nível municipal, acompanhando sua implementação e resultados;

VI - padronizar procedimentos administrativos próprios, tendo em vista a maior eficiência da integração entre os 
diversos organismos de fiscalização, prevenção e combate à violência no Município;

VII  -  padronizar  e  aperfeiçoar  os  procedimentos  operacionais  de  interlocução  entre  as  ações  fiscais  e  seus 
demandantes internos ou externos;

VIII - viabilizar a criação e o desenvolvimento de um Banco de Dados de Ações Fiscais e Institucionais interligado 
entre seus diversos órgãos componentes;

IX -  elaborar  e  executar  planos,  programas  e ações  conjuntas,  voltadas  para  a  prevenção de delitos  e  para  a 
repressão da criminalidade, estabelecendo metas gerenciais que visem o aumento de sua eficiência e eficácia;

X - organizar e disciplinar, para resultados, o seu sistema integrado de gestão;

XI - deliberar sobre ações estratégicas para combate da criminalidade, de forma preventiva e repressiva;

XII - promover a aproximação das instituições de segurança pública com a sociedade;

XIII - direcionar-se para a resolução de problemas de segurança pública em todo o território do Município; 

XIV - atuar de forma sistêmica e complementar às ações dos órgãos constituídos, respeitando suas competências; e,

XV - contribuir para a reformulação e criação de leis e decretos pertinentes aos assuntos de sua competência, em 
especial o Código de Posturas, analisando e indicando ou oferecendo proposituras que possam colaborar com a 
harmonização das relações das pessoas, de forma a aumentar a sensação de segurança de todos os munícipes.

Art. 3° O GGI-M CONTAGEM é constituído por representantes natos, natos convidados e convidados.

§1°  Os representantes  natos  e  natos  convidados têm assento,  voz  e  voto,  na  esfera  de  decisão  deliberativa  e 
executiva, participando de todas as etapas de trabalho do GGI-M CONTAGEM em que estiverem envolvidos.

§2° O representante nato convidado somente participará de reunião do GGI-M CONTAGEM quando o assunto em 
pauta tiver relação com o seu objetivo institucional.

§3° O representante convidado somente participará de reunião do GGI-M CONTAGEM, quando, por decisão dos 
membros com direito a voto, for solicitada sua participação ou contribuição pertinente ao objeto em pauta.

§4°  O representante convidado participará de reunião de trabalho do GGI-M CONTAGEM somente durante o 
tempo necessário ao cumprimento dos objetivos de sua participação.

Art.  4° O  GGIM  -  Contagem  terá  uma  Secretaria  Executiva  responsável  pela  gestão  e  execução  de  suas 
deliberações e pela coordenação das ações preventivas do Sistema Municipal  de Defesa Social e  Prevenção à 
Violência.

Parágrafo único. Servidores da SEDSCON integrantes da Secretaria Executiva do GGI-M CONTAGEM ou de 
equipe de apoio ou de assessoramento técnico aos seus trabalhos poderão participar de suas reuniões e,  nesta 
condição, ter direito a assento e voz para o desenvolvimento de suas atividades, condicionada, esta participação, à 
assinatura de termo de confidencialidade próprio, dada a natureza dos assuntos a serem tratados.



Art.  5° Os órgãos aos quais,  em razão de suas atribuições legais,  é aberto espaço de participação no GGI-M 
CONTAGEM são: 

I - como representantes natos:

a) a Secretaria Municipal de Defesa Social, na pessoa de seu titular ou de seu adjunto, seu suplente natural;

b) a Coordenadoria do Sistema Municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência, na pessoa de seu titular;

c) a Guarda Municipal, na pessoa de seu comandante;

d) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por meio de sua Região e Batalhões de Polícia Militar instalados 
no Município;

e)  a  Polícia Civil  do Estado de Minas  Gerais,  por  meio  de seu Departamento  de Polícia Civil  instalado em 
Contagem e, a critério deste, de suas Regionais; 

f) o Ministério Público Estadual, por meio de sua Coordenadoria instalada em Contagem; e,

g) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, por meio de seus Batalhões instalados em Contagem.

II - como representantes natos convidados:

a) o Ministério da Justiça, por meio de seu representante PRONASCI;

b) a Polícia Federal;

c) a Polícia Rodoviária Federal;

d) a Polícia Ferroviária Federal;

e) a Secretaria de Estado de Defesa Social;

f) o Judiciário;

g) a Defensoria Pública; e,

h) o Sistema Prisional. 

§1º A participação  dos  representantes  natos  da  Administração  Municipal  no  GGI-M CONTAGEM se  dá  em 
decorrência de suas próprias atribuições.

§2º A participação dos representantes natos que não são da Administração Municipal e dos natos convidados, no 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal, parte do manifesto da vontade de participação de cada órgão, por meio de 
ato próprio, e se faz a título de colaboração de interesse público, respeitada sua autonomia.

§3º  Os órgãos de que trata este artigo, seja como representante nato ou nato convidado, deverão formalizar, por 
meio  de  assinatura  de  Protocolo  de  Atuação  Conjunta,  a  assunção  de  sua  vontade  de  participar,  de  suas 
responsabilidades e obrigações decorrentes e de seu respeito à confidencialidade dos assuntos a serem tratados, na 
forma da lei, observadas as disposições do art. 18 da Constituição Federal.

§4º A composição do GGI-M CONTAGEM será formalizada por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
que indicará a relação dos nomes de seus representantes natos e natos convidados, inclusive de seus respectivos 
suplentes, observado o cumprimento do disposto no § 2º c/c § 3º deste artigo. 

Art. 6°  Dado o caráter de confidencialidade de assuntos a serem tratados, inclusive de análise de informações, 
dados e imagens, necessários ao estabelecimento de planos de ação de prevenção e repressão à criminalidade, 
somente poderão participar das reuniões do GGI-M CONTAGEM, com assento, voz e voto, membros natos e natos 
convidados.



Parágrafo único.  Cada integrante do GGI-M CONTAGEM, em decorrência da natureza dos assuntos a serem 
tratados e da necessidade de proteção de conhecimentos sensíveis e sigilosos e de sua própria segurança, deverá 
assinar Termo de Confidencialidade.

Art. 7°  O desenvolvimento das ações, o funcionamento e a rotina de trabalho do GGI-M CONTAGEM serão 
estabelecidos por meio de Regimento Interno próprio, a ser aprovado por seus membros natos e natos convidados, e 
homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.  8º  As  atividades  dos  membros  do  GGIM  não  serão  remuneradas,  sendo  consideradas  serviço  público 
relevante.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE CONTAGEM

Art. 9º Fica instituído o Sistema Integrado de Monitoramento de Contagem – SimCon, para vigilância eletrônica 
permanente  das  vias  públicas  e  prédios  públicos  pertencentes  ao Município,  sob a  coordenação  da Secretaria 
Municipal de Defesa Social.

§1º O SimCon subdivide-se em:

I - SimCon Via Pública, destinado ao videomonitoramento, por meio de câmeras, em vias públicas;

II  -  SimCon Próprios,  destinado ao monitoramento eletrônico,  por meio  de sistema de alarmes  e câmeras  em 
prédios públicos pertencentes ao Município.

§2° O SimCon tem os seguintes objetivos:

I - inibir crimes e violências;

II - aumentar a sensação de segurança do munícipe;

III - possibilitar meios para ações de prevenção e repressão aos crimes e violências;

IV - ser instrumento para avaliação e melhoria das atividades próprias dos órgãos de segurança pública que atuam 
no Município e que têm assento no Gabinete de Gestão Integrada Municipal;

V - oportunizar zelo urbanístico;

VI - contribuir para a conservação e preservação do patrimônio público municipal;

VII - contribuir para a proteção de bens, serviços e instalações pertencentes ao Município; e,

VIII - ampliar a vigilância ambiental.

§3° Sem prejuízo das disposições deste artigo, o SimCon Próprios tem os seguintes objetivos: 

I - oferecer segurança aos servidores e aos munícipes usuários do serviço público;

II - inibir a depredação do patrimônio público; e,

III - auxiliar a Guarda Municipal em sua atividade de proteção dos bens pertencentes ao Município, seus serviços e 
instalações.

§4°  O  SimCon  Via  Pública,  na  função  de  vigilância  eletrônica  por  videomonitoramento,  deverá  priorizar  a 
segurança pública, mas poderá apoiar também:

I - o aperfeiçoamento do controle de tráfego;



II - o aperfeiçoamento da fiscalização de competência dos órgãos públicos que atuam no Município e implantação 
de projetos e programas pertinentes; e,

III - as ações da defesa civil, urgência, emergência e desastres.

Art. 10 A Central Integrada de Comando e Controle, instalada no Centro Integrado de Defesa Social, é o local de 
geração/recepção e registro das imagens e dados do SimCon Via Pública e do SimCon Próprios, facilitando a 
logística de pronto-atendimento e resposta.

§1° É assegurado aos órgãos que compõem o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na forma desta Lei, acesso 
aos dados e informações geradas pelo SimCon.

§2°  A Secretaria  Municipal  de  Defesa Social  -  SEDSCON, por  meio  da Coordenadoria  de Gestão do Centro 
Integrado  de  Defesa  Social  -  CGCIDS,  é  responsável  pela  gestão,  conservação  e  preservação  do  SimCon, 
compreendendo,  inclusive,  os  procedimentos  de  coordenação  de  utilização  dos  equipamentos,  da  manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos pertencentes ao Município, e a responsabilidade pela geração/recepção, 
registro, armazenamento e conservação de suas imagens e dados e pelo funcionamento de seus sistemas de alarmes, 
quando de sua propriedade.

§3°  O comando  operacional  de  utilização  de  imagens  na  atividade  ostensiva  e  na  de  proteção  dos  próprios 
municipais  deverá,  respectivamente,  ser  realizado  por  policial  militar  e  por  guarda  municipal,  devidamente 
treinados e equipados para este fim.

§4° Considera-se equipado para os fins de que trata o §3° , deste artigo, a capacidade de utilização de sistema de 
comunicação fechada por rádio ou outro meio de igual eficácia, que possibilite a redução de tempo de resposta e 
estabeleça os meios necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.

§5° Poderá participar do comando operacional de utilização de imagens, em caso de ações de combate a incêndios 
ou de qualquer tipo de catástrofe, busca e salvamentos relativos à segurança das pessoas e de seus bens, integrante 
do Corpo de Bombeiros Militar indicado para este fim.

§6°  A visualização  de  imagens,  em tempo  real,  poderá  ser  disponibilizada  a  Policiais  Militares  devidamente 
credenciados para este fim.

Art. 11 O registro e a utilização de imagens, dados e informações produzidas pela Central Integrada de Comando e 
Controle devem se processar no estrito respeito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das pessoas, bem como aos direitos, liberdades e garantias fundamentais, observadas as disposições legais 
próprias.

Art. 12 É vedado o direcionamento ou a utilização de câmera de vídeo do SimCon para captação de imagens do 
interior de residência, ambiente de trabalho ou de qualquer outra forma de habitação que seja amparada pelos 
preceitos constitucionais da privacidade.

Art. 13  É obrigatória a afixação, nos locais sob vigilância eletrônica do SimCon, de aviso que informe sobre a 
existência de alarme ou de câmera no referido local.

§1°  O aviso de que trata o caput  deste artigo,  em áreas cobertas pelo SimCon Via Pública,  deverá conter  os 
seguintes  dizeres:  “Contagem  Espaço  Seguro:  SimCon  Via  Pública  -  Área  Monitorada  por  Câmera  24h”, 
acompanhada do Brasão do Município e das marcas da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

§2° No SimCon Próprios, o aviso deverá conter os seguintes dizeres: “Contagem Espaço Seguro: SimCon Próprios 
- Área monitorada por câmeras e alarmes 24h", acompanhada do Brasão do Município.



Art. 14  Os operadores da Central Integrada de Comando e Controle, observadas as disposições desta Lei, estão 
obrigados a comunicar ao setor operacional de prevenção e resposta competente, imediatamente ou em tempo real, 
as infrações em andamento ou recentemente consumadas, captadas/registradas pelo videomonitoramento ou pelo 
sistema de alarmes.

Art. 15  As gravações dos registros obtidos de acordo com a presente Lei serão conservadas pelo prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da captação.

Parágrafo único.  Gravações de registros requeridas como suporte para investigações ou para compor processo 
administrativo  ou  criminal  serão  preservadas  de  acordo  com  tabela  de  temporalidade  a  ser  estabelecida  em 
regulamento próprio, observado prazo mínimo necessário à conclusão processual.

Art.  16  As imagens de  registros  somente  serão  liberadas  mediante  determinação  judicial  ou  por  requisição 
fundamentada de autoridade competente, observados os termos da legislação em vigor e a alçada institucional do 
solicitante.

§1° Para assuntos de interesse do GGI-M CONTAGEM, dadas suas atribuições, o acesso às imagens de registros 
será liberado, para visualização, mediante solicitação formal deste colegiado, observadas as disposições desta Lei.

§2° A Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social somente poderá liberar réplica de imagens 
de registros mediante determinação judicial ou Termo de Responsabilidade de Utilização de Imagens, observadas 
as disposições deste artigo e da legislação aplicável. 

Art.  17  A  operação  da  Central  Integrada  de  Comando  e  Controle  será  exercida  somente  por  servidores 
credenciados pelo órgão central de administração do sistema,  assegurado o exercício do controle externo pelas 
instituições legais pertinentes.

§1° O credenciamento de servidor público - Polícia Militar, Guarda Municipal e Servidores da Coordenadoria de 
Gestão do Centro Integrado de Defesa Social - de carreira afim com os objetivos desta lei, dar-se-á mediante a 
aprovação em Curso de Formação para Operação do SimCon, cujo currículo mínimo conterá as disciplinas de 
operação  técnica  do  sistema,  percepção  profissional  e  legislação  sobre  salvaguarda  de  dados,  informações, 
documentos e materiais sigilosos, bem como sobre privacidade e garantias fundamentais. 

§2°  Os servidores  que  atuarem na  Central  Integrada  de  Comando  e  Controle  do  SimCon  só  estarão  aptos  a 
desempenharem  suas  atividades  após  a  assinatura  do  necessário  Termo  de  Confidencialidade,  na  forma  da 
legislação aplicável. 

Art. 18 Aos servidores credenciados cumpre tomar as medidas adequadas e necessárias para:

I - impedir o acesso de pessoas não autorizadas às instalações utilizadas para o armazenamento de imagens, dados e 
informações produzidas pelo sistema; 

II - impedir que imagens, dados e informações possam ser visualizadas, copiadas, alteradas ou retiradas por pessoas 
não autorizadas;

III - garantir que as pessoas autorizadas somente possam ter acesso à imagem, dados e informações especificadas 
na autorização expedida pela autoridade competente, observados os termos da legislação em vigor. 



Art. 19 O acesso às imagens de vídeo, dados e informações resultantes de vigilância e monitoramento, bem como 
ao  local  de  sua  exibição,  registro  e  armazenamento,  será  controlado  por  sistema  informatizado  que, 
obrigatoriamente,  registrará,  em  cada  acesso  dos  operadores,  a senha  eletrônica  individual  ou  identificação 
datiloscópica e gravar o horário de ingresso e saída do servidor credenciado.

Art. 20 Pessoas que, em razão de suas funções, tenham acesso às gravações realizadas nos termos da presente Lei, 
estão obrigadas a guardar sigilo sobre tais imagens e informações, sob pena de responsabilidade administrativa, 
cível e criminal.

Art.  21 A  SEDSCON,  juntamente  com o  GGI-M CONTAGEM,  desenvolverão  mecanismos  de  avaliação  de 
desempenho do SimCon,  mediante  diagnósticos  sobre  as  violências e  a criminalidade nos  locais  monitorados, 
providenciando a alteração ou inclusão de áreas sob vigilância, de acordo com os resultados apurados. 

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE IMAGENS

Art. 22 Fica instituída a Política Municipal de utilização de imagens, para fins de segurança e proteção de bens e 
pessoas, que estabelece condições para instalação e uso de câmera de videomonitoramento de imagens geradas em 
circuito fechado de televisão - CFTV e de vigilância eletrônica em vias e ambientes abertos ao público.

Parágrafo único. A instalação e uso de câmeras de monitoramento, para fins de segurança e proteção de bens e 
pessoas, são reguladas por esta Lei, sem prejuízo de outras disposições legais aplicáveis.

Art. 23 É obrigatória a afixação, nos locais de instalação de câmera de vídeo para fins de segurança e proteção de 
bens e pessoas de aviso que informe a existência de câmera no local.

Art.  24  É  vedada  a  instalação  de  câmera  de  vídeo  em locais  de  uso  íntimo,  como  vestiários,  banheiros  e 
provadores.

 

Art. 25 As imagens produzidas por meio de câmera de vídeo, para fins de segurança, não serão exibidas a terceiros, 
exceto no caso de instrução de processo administrativo ou judicial.

Art.  26  O Poder Executivo Municipal  poderá estabelecer  parceria com entidades públicas ou privadas para a 
instalação de novas câmeras e ampliação do SimCon, observados as disposições desta Lei e da legislação aplicável.

§1° O órgão que atuar em parceria com o Poder Executivo poderá divulgar sua marca no aviso de que trata o art. 13 
desta Lei.

§2° Para a instalação de câmeras  em via pública,  a  entidade pública ou privada poderá,  por meio de doação, 
destinar recursos, valores ou bens ao Fundo Municipal de Defesa Social - FMDS Contagem, na forma do inc. IV, 
do art.18, da Lei n° 4403, de 13 de outubro de 2010, para os fins a que se destina, observados ainda, neste caso, os 
termos de parecer técnico da Comissão de Segurança Pública do Conselho Municipal de Defesa Social - CMDS 
CONTAGEM quanto a localização de câmeras.



§3°  A  Comissão  de  Segurança  Pública  CMDS  CONTAGEM,  de  que  trata  o  §2°  deste  artigo,  formada  por 
representações  de  órgãos  de  segurança  pública  do  CMDS  CONTAGEM,  constitui  unidade  representativa  do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M CONTAGEM no Conselho Municipal de Defesa Social.

§4°  Os  bens  recebidos  em  doação  ou  adquiridos  em  decorrência  do  disposto  no  §2°,  deste  artigo,  serão 
incorporados ao Patrimônio Público Municipal, a quem caberá a incumbência de sua conservação e preservação, na 
forma da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de responsabilidade Fiscal.

Art.  27  O regulamento desta Lei  tipificará as infrações e estabelecerá as penalidades de advertência,  multa  e 
apreensão da câmera.

Parágrafo único. A penalidade de apreensão da câmera não excederá o prazo de trinta dias corridos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de 
Defesa Social - CGCIDS, é responsável pela conservação e preservação do sistema de informação e comunicação, 
incluindo os softwares e os hardwares pertencentes ao Município, utilizados na dependência do Centro Integrado 
de Defesa Social - CIDS e nas unidades descentralizadas da Guarda Municipal, excetuado o sistema utilizado pela 
Polícia Militar de que trata o § 3º c/c §4º do art. 10 desta Lei.

Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão do Centro Integrado de Defesa Social - CGCIDS deverá tomar todas 
as  providências  para  a  proteção  de  conhecimentos  sensíveis  e  a  segurança  da  informação,  principalmente  as 
gerados pelo SimCon, bem como para a manutenção preventiva e corretiva de sistemas de comunicação, seja rádio, 
telefonia ou outro, utilizado pela Guarda Municipal de Contagem, pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
ou por qualquer outra unidade administrativa da Secretaria Municipal de Defesa Social.

Art.  29  Ao  Município  de  Contagem,  por  meio  de  sua  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social,  cabe  a 
responsabilidade pela manutenção permanente e perfeito funcionamento dos sistemas tecnológicos, do patrimônio 
municipal, que compõem o SimCon, assim como pelas condições de uso de sua Central Integrada de Comando e 
Controle. 

Art. 30 Revogam-se as disposições do Decreto Municipal n. 899, de 12 de março de 2008.

Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 05 de janeiro de 2011.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem


