
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus São João dos Patos

RESOLUÇÃO Nº 3/2021 DE 2 DE AGOSTO DE 2021

Aprova o Regimento Interno de Regulamentação do Uso
do Circuito Fechado de TV do campus São João dos Patos

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS , no uso de suas atribuições
consagradas na Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, com base na Portaria N° 5.446 de 18 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 19 de novembro de 2020; e,

considerando o Art. 7° da Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018;

considerando a decisão do plenário deste Conselho Diretor na 2ª Reunião Ordinária de 05 de julho de 2021;

considerando o que consta no processo nº 23249.005336.2021-94.

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Regimento Interno que Regulamenta o Uso do Circuito Fechado de TV do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São João dos Patos, conforme
documento em Anexo.

Renato Darcio Noleto Silva

Presidente do Conselho Diretor
IFMA/Campus São João dos Patos

 REGULAMENTO DE USO DO CIRCUITO FECHADO DE TV

Art. 1º O uso do sistema de monitoração e gravação eletrônica de imagens, por meio de circuito fechado de televisão, no âmbito do Campus São João dos Patos, é regulado por
esta Resolução.

Art. 2º São finalidades do monitoramento de imagens no IFMA/SJP, a preservação do patrimônio público e a segurança pessoal e patrimonial da comunidade acadêmica e demais
usuários;

Art. 3° As informações coletadas e armazenadas pelo sistema de circuito fechado de televisão têm caráter sigiloso, garantindo-se a inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
e de acesso à imagem das pessoas.

Art. 4º O acesso ao monitoramento dos ambientes em tempo real somente será permitido nas seguintes circunstâncias:

§1º Pelos vigilantes através de TV instalada na guarita, para monitoramento da parte externa, corredores e entradas do prédio;

§2º Pelos servidores do Departamento de Ensino em TV instalada no Departamento de Ensino, para imagens dos corredores e da Biblioteca;

§3º Pelo bibliotecário ou servidor por ele indicado, através de terminal instalado na biblioteca, para imagens da biblioteca. 

§4º Pelos Técnicos de Laboratório, por meio de terminal, para imagens do laboratório ao qual é responsável. 

Art. 5º - É de responsabilidade do Coordenador da CTIC a gestão dos perfis de acesso ao sistema de gerenciamento do CFTV, bem como a manutenção do sistema e o
fornecimento de relatórios mensais de acesso, para Direção Geral.

§1º À Direção Geral cabe dar publicidade aos relatórios de acesso, por meio de e-mail institucional e afixação em murais.

Art. 6º - O acesso às imagens gravadas ocorrerá somente mediante autorização expressa do(a) Diretor(a) Geral, ou servidor por ele designado, devidamente fundamentada nas
finalidades previstas neste Regimento, e oficializada por meio de ofício.

§1º A solicitação de acesso deverá ser encaminhada conforme ANEXO I, devidamente fundamentada, e protocolada ao gabinete da Direção Geral via processo eletrônico, no
qual cabe ao(a) responsável o despacho conclusivo em até 5 dias úteis.

§2º O acesso às imagens gravadas por pessoas que figurem pessoalmente na gravação poderá ocorrer, mediante autorização da direção geral, desde que não constitua ameaça
aos direitos e garantias de terceiros.

§3º Em ocasiões em que o solicitante for menor de idade, tal solicitação somente poderá ser realizada por seu representante legal.

§4º O acesso a gravações, limita-se a visualização das imagens, sendo permitida apenas às pessoas indicadas pela direção geral, sendo permitida a visualização mais de uma
vez. 

§5º As gravações autorizadas para visualização deverão ser armazenadas por um período mínimo de 180 dias a partir da data de visualização do solicitante, para futuras
consultas.

§6º A cópia do arquivo de gravação será cedido exclusivamente por autorização judicial.

Art. 7° É obrigatória a afixação, em local visível, de sinalização indicativa sobre o monitoramento do ambiente, em todos os ambientes nos quais houver instalação dos sistema de
circuito fechado de televisão, sendo preferencialmente placas acompanhadas de instrução em braile, conforme ANEXO II.

Art. 8° É vedada a instalação de câmeras de monitoramento nos seguintes locais: salas de aula, banheiros, lavabos, sala de professores, ambientes de repouso e aos destinados
aos serviços médicos ou de medicina do trabalho, por violar dispositivos constitucionais fundamentais como a intimidade, vida privada, honra e imagem.

§1º  Fica permitida a instalação de câmera de monitoramento em Laboratórios para segurança patrimonial.

§2º A instalação de Câmeras nas salas de departamentos e Gabinete será permitida mediante solicitação do chefe do setor e anuência de todos os servidores neles localizados. 

Art. 9° Fica proibido o uso de câmeras falsas ou “psicológicas” nas instalações.

Art. 10 Cabe ao CTIC, a configuração dos sistemas e o armazenamento das imagens e sua posterior disponibilização quando da autorização da Direção Geral do Campus.

Parágrafo único: As gravações devem ser armazenadas pelo prazo mínimo de 30 dias.

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE ACESSO A IMAGENS GRAVADAS E ARMAZENADAS EM CFTV 

Eu, _______________________________________________, venho muito respeitosamente solicitar a direção geral do campus São João dos Patos, acesso a imagens do circuito fechado de televisão,

conforme dados e razões expressas abaixo. 

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERÍODO DE GRAVAÇÃO SOLICITADO: 

INÍCIO

Local(is): ________________________________________
Data: ___/___/___ Horário:

_________

FIM

Data: ___/___/___ Horário:

_________

(Somente nos casos de solicitação em nome de menor de idade) 

Representante legal do menor de idade _______________________________________, com vínculo com o IFMA através da matrícula ________________________. 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, 

São João dos Patos, ___ de ______ de 20__

________________________________________

Assinatura do requerente CPF ou SIAPE

ANEXO II

EXEMPLO DE MODELO INDICATIVO DE MONITORAMENTO DO AMBIENTE
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