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marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 290/2021. de autoria do Nobre Vereador Fabiano Galvao, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, por 

meio de seu Memorando n° 064/2021/SMF. copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO BARBCT 
Prefeito M

CHADO
unicipal

\

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Memorando n° 064/2021/SMF

Cajamar, 05 de maio de 2021.

Da: Secretaria Municipal da Fazenda 
Para: Departamento Tecnico Legislative o6 p■ m\ - /£:'Cot^y

Assunto: Indicacao 290/2021 (5^ Sessao)

Em resposta ao memorando n° 849/2021-DTL/SMG, que se refere a 
Indicacao n° 290/2021, apresentado na S5 Sessao Ordinaria da Camara Municipal, informamos o 
seguinte:

A indicacao supramencionada questiona a possibilidade de se criar urn 
programa de incentive de monitoramento por meio de cameras nas residencias do Municipio, como 
desconto do IPTU.

Pois bem, a solicitacao mencionada aborda um tema complexo.

Incialmente, para se conceder um incentive dessa natureza e necessario 
observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar n9 101/2000, tambem conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no mmimo com a apresentacao de estudo de impacto orcamentario-financeiro.

Segundo, seria uma polftica de seguranca publica que certamente 
sofreria questionamentos como a violacao de liberdades constitucionais, como o direito a intimidade, e 
tambem despertaria questoes como: quais os limites do Estado no exercicio do seu poder de policia?

E ai cabe outra pergunta: sera que a eficacia do projeto justificaria toda
a complexidade que o cerca?

Ate porque, para que o projeto tenha o minimo de eficacia, teria que 
existir um controle de qualidade dos equipamentos, como: (i) sistema de videomonitoramento com 
capacidade de gravacao 24 boras por dia; (ii) armazenamento dessas gravacoes por um determinado 
penodo; (iii) imagens com controle de definicao. // J
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E entao cabe mais uma pregunta: quern sera o responsavel pela
fiscalizafao e controle de qualidade desses equipamentos?

Nao havendo tal controle, a medida tera mals finalidade de isengao da 
obrigagao tributaria, no caso o IPTU, do que uma efetiva politica de seguran^a publica.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protesto de estima e distinta considera?ao.

Atenciosamente,

MICHAEL CAMPOS CUNHA MOISES HENRIQUE GATERA OLIVEIRA
Secretario Municipal da Fazenda Gestor do De pto. de Adm. Tributaria e Divida Ativa
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Luiz Fabiano Cordeiro Galvao
Av. Prof. Walter Ribas de Andrade , n 555 -Cep 07750-000 

Tel/Faz-(11) 4446 6148/4446 6844 74446 6066

INDICACAO N° 290 / 2021

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal que verifique a possibilidade de solicitar 

junto aos orgaos competentes, a possibilidade de criarem um programa de incentive de 

monitoramento de cameras nas residencias, como desconto no IPTU.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicaqao, afim de trazer uma parceria na area de seguranga
Publica.

Evidencia-se a crucial importancia dessa Indicagao

Plenario Ver. Waldomiro^dbs Sanjbs, 7 de abril de 2021.
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