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PROJETO DE LEI Nº 195/2010 
 

 
Determina instalação de sistema de vídeo monitoramento, nos ônibus do 

Transporte Coletivo Intermunicipal Urbano da Região Metropolitana de Vitória. 
 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1º. Fica determinada, às concessionárias do Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros no Espírito Santo, a instalação de sistema de vídeo 
monitoramento no interior de todos os coletivos do Sistema Transcol.  

  

Art. 2º. O sistema de vídeo monitoramento obedecerá aos seguintes 
critérios por tipo de veiculo vinculado ao Sistema Transcol. 
 

Parágrafo 1º Veículos convencionais serão equipados com duas 
câmeras obrigatoriamente sendo: uma instalada no canto superior esquerdo, 
captando as imagens do posto de trabalho do motorista em direção à porta 
dianteira; outra sobre o posto de trabalho do cobrador, captando as imagens 
da roleta e salão imediatamente à sua frente. 

 
 Parágrafo 2º Veículos articulados três câmeras obrigatoriamente sendo: 

uma instalada no canto superior esquerdo, captando as imagens do posto de 
trabalho do motorista em direção à porta dianteira; outra sobre o posto de 
trabalho do cobrador, captando as imagens da roleta e salão imediatamente à 
sua frente; e outra instalada no centro superior traseiro captando imagens do 
salão e portas traseiras. 

 
 Parágrafo 3º Veículos microônibus, seletivos e Mão na Roda uma 

câmera obrigatória sendo instalada no centro superior dianteiro captando as 
imagens do salão do veículo.  

 
 Parágrafo 4º Todas as categorias de veículos poderão instalar 

opcionalmente câmeras adicionais.  
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Art. 3º. As imagens gravadas pelo sistema de vídeo monitoramento 
serão armazenadas obedecendo aos seguintes critérios: 

 
 Parágrafo 1º Decorrentes de crimes de qualquer natureza serão 

armazenadas por um período de 60 dias e disponibilizadas às autoridades de 
segurança pública quando requisitadas. 

 
 Parágrafo 2º Imagens gravadas que não tenham sido visualizadas por 

qualquer motivo serão armazenadas preventivamente pelo período de 48 
horas. 

 
Parágrafo 3º a obrigatoriedade de armazenamento de imagens previstas 

neste artigo não se aplica quando decorrer de falhas no equipamento, limitado 
ao máximo de 5% da frota.  

 
Art. 4º. As empresas concessionárias e/ou permissionárias têm prazo 

máximo de 90 dias para instalação do sistema de monitoramento por imagens. 
 
Parágrafo 1º Os novos veículos incorporados à frota das empresas, 

vinculados no Sistema Transcol, terão o prazo de instalação do sistema de 
vídeo monitoramento de acordo com o artigo 4º da presente lei. 

 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

     
Sala das Sessões, em 11 de junho de 2010. 

 
 
 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Considerando o aumento de ocorrências, registradas nas diversas delegacias 
de polícia da Grande Vitória, de assaltos a ônibus com emprego de armas de 
grosso calibre, de agressões aos usuários e trabalhadores; 
 
Considerando ainda a ocorrência de atos de vandalismo contra o sistema de 
transporte coletivo na Região Metropolitana da Grande Vitória, com quebra de 
para-brisas, vidro de janelas e portas, danos diversos no interior do veículo; 
 
Considerando que tais atos têm provocado insegurança tanto aos usuários 
quanto aos profissionais do transporte urbano; 
  
Faz-se necessário que o Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo 
contribua com a propositura do presente projeto de lei com a finalidade de 
auxiliar o combate à violência inibindo a ação de meliantes e/ou infratores por 
meio da captura de sua imagem no momento do cometimento das infrações, 
dos crimes contra vida ou patrimônio.  

 

 

 
 


