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 RESENHA

O trabalho visa elencar as principais fases de concepção de uma Central de Monitoramento 
Integrado.  Na  introdução  um  breve  escopo  da  CIMCamp  implantada  em  Campinas.  No 
diagnóstico  serão  abordados  os  desafios  enfrentados  à  sua  implantação.  A  proposição 
abordará minuciosamente a estrutura da CIMCamp, seguindo-se então, com os resultados de 
todo o processo e a conclusão.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as grandes metrópoles, sofrem graves problemas relativos a segurança 
pública, provocados por diversos aspectos sociais, os quais são de excepcional importância à 
qualidade de vida da população. Foi pensando no bem estar dos munícipes, que a Prefeitura 
Municipal  de  Campinas,  implantou  a  Central  Integrada  de  Monitoramento  de  Campinas  – 
CIMCamp, com o objetivo de ser um importante instrumento tecnológico em defesa da vida, 
propiciando agilidade e eficiência no combate às ocorrências e atendimentos prestados pelo 
governo municipal.

Diante de uma iniciativa pioneira, o sistema integrado de monitoramento adotado na cidade de 
Campinas,  promove  a  integração  de  diversos  órgãos  em  um  mesmo  ambiente  físico 
(segurança, transporte/trânsito,  saúde, defesa civil  e uso e ocupação do solo),  permitindo a 
tomada  de  ações  preventivas,  corretivas  ou  emergenciais,  diante  das  mais  diversas 
ocorrências, com o acompanhamento em tempo real, 24 horas por dia.

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  os  quesitos  técnicos  e  legais  que  subsidiaram  a 
implantação da CIMCamp, que hoje é reconhecida nacionalmente, inclusive pelo Ministério da 
Justiça que adotou como modelo para outros municípios do país, independente do seu número 
de habitantes.

DIAGNÓSTICO

No ano de 2005, diante dos registros, que apontavam para números elevados de ocorrências e 
atendimentos prestados pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
(assaltos,  roubos,  desinteligências,  porte  ilegal  de  armas,  uso  de  entorpecentes,  tráfico  de 
drogas)  e  Secretaria  Municipal  de  Transportes  no  que  tange  ao  aumento  significativo  dos 
acidentes de trânsito ocorridos no município, a  administração municipal,  preocupada com esse 
cenário demandou ao corpo técnico destas secretarias a análise para propostas e ações que 
viessem dirimir  essas  ocorrências  chegando-se ao  consenso   de  conceber  um sistema de 
monitoramento por câmeras no município, o qual desencadeou estudos de desenvolvimentos 
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de viabilização,  apontando para iniciais 162 (cento e sessenta e dois)  pontos  passíveis de 
serem  monitorados. 

PROPOSIÇÃO

Após idealizar que a central de monitoramento por câmeras, seria a ferramenta utilizada com o 
intuito de dirimirmos os índices apontados, o próximo passo foi explorar ao máximo essa nova 
tecnologia, afim de que pudesse elencar todos os recursos que ela disponibilizaria. Foi assim 
que o corpo técnico visando otimizar recursos humanos e operacionais optou por realizar uma 
central  totalmente  integrada,  com  o  objetivo  principal  de  interagir  as  ações  da  PMC  no 
atendimento  aos  cidadãos,  potencializando  e  integrando  equipamentos  e  serviços  públicos, 
permitindo ações preventivas e corretivas. 

A  proposta  é  que  com a  Central  em funcionamento  ocorresse  combinações  integradas  de 
ações entre os órgãos do município, sendo este um instrumento para diminuir as ocorrências de 
assaltos,  roubos,  furtos  e  acidentes,  bem  como  permitisse  agilidade  aos  tratamentos  das 
ocorrências,  trazendo para o cidadão uma melhor qualidade de vida.

Para melhor entendimento do trabalho, segue-se com as fases de projeto e legalização das 
rotinas necessárias a sua concepção:

PROJETO

Idealizado o conceito, o grupo de trabalho foi a campo conhecer os sistemas de monitoramento 
já disponíveis no país, como aqueles utilizados pelas concessionárias de Rodovias. Em cada 
visita realizada era avaliado: 

• Ambiente de Trabalho
• Estrutura do Pessoal
• Reconhecimento das Atividades
• Dimensão de Integração (entre os órgãos presentes)
• Funcionalidade da Integração
• Infra-estrutura necessária para Implantação
• Mobiliário
• Layout
• Forma de Gestão

A partir desta avaliação, pode-se avaliar o que se desejava para a cidade e a forma como seria 
constituída essa “Central de Monitoramento”.

Chegou  ao  conhecimento  do  corpo  técnico  que  o  Instituto  Militar  de  Engenharia  –  IME, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro era detentor de um sistema de tecnologia nacional de 
monitoramento integrado que foi aplicado como protótipo nos principais eventos de fim de ano 
2003/2004 e 2004/2005 nessa capital, o qual comprovou sua eficácia.  Detendo o conhecimento 
desse sistema idealizou-se para Campinas a Central Integrada de Monitoramento de Campinas 
_ CIMCamp, que foi  proposta para a administração municipal,  como  opção na tentativa de 
dirimirmos os alarmantes índices de ocorrências no município.

Definido o projeto, o próximo passo foi a escolha do local físico que abrigaria toda a logística a 
ser empregada na “Central”, bem como de seus pilares estruturantes. 



Este deveria ser de tamanho suficiente para atender os órgãos, com condição de acomodar 
equipamentos modernos, permitisse instalação de sistema de ar-condicionado, pisos elevados, 
forro e divisórias acústicas, e que não fosse tão distante do Centro da Cidade, para possibilitar 
a ações logísticas dos agentes em campo para diversos pontos da cidade, bem como facilitar a 
recepção das imagens via rádio freqüência ou fibra-óptica. 

Realizaram-se vários estudos e visitas às instalações que pudessem ser utilizadas como sede, 
até obter consenso da escolha do atual local, atendendo todas as necessidades acima citadas. 
(Figura 1 – Localização Estratégica e Figura 2 – Fachada do Prédio)

Figura 1 – Localização Estratégica da CIMCamp

Para  atender  os  objetivos  desejados,  propiciando  ações  integradas  e  correlacionada  com 
eficiência/eficácia, definiu-se que os órgãos componentes da CIMCamp, no primeiro momento, 
seriam:  a  Secretaria  de  Transportes  –  SETRANSP/EMDEC;  Secretaria  Municipal  de 
Cooperação  nos  Assuntos  de  Segurança  Pública  –  SMCASP,  representada  pela  Guarda 
Municipal  e  Defesa Civil;  Serviço  de Atendimento  Móvel  de Urgência  –  SAMU;  e  Serviços 
Técnicos Gerais – SETEC, este último responsável pela ocupação do solo público.

Neste conceito reservou-se ainda espaço para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia 
Civil,  que através do desenvolvimento de parcerias e convênios,  poderão vir  a incorporar a 
CIMCamp,  intensificando  as  suas  logísticas  de  fiscalização  por  meio  dos  recursos  e 
equipamentos disponíveis.      

LEGALIZAÇÃO

Contratou-se  então  o  Instituto  Militar  de  Engenharia  –  IME,  através  da  Fundação  Ricardo 
Franco. O processo foi realizado sob coordenação da Secretaria de Transportes e da Secretaria 
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança, baseados no artigo 24, Inciso XIII da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme publicação do DOM – 28/06/2005 (Figura 2) concebendo assim o 
projeto  inicial  a  qual  denominamos  de  fase  1,  com  a  disponibilização  das  primeiras  17 
(dezessete) implantadas no município. Neste contrato o município é o responsável em fornecer 
o  local,  já  contemplando  as  instalações  necessárias  definidas  pela  contratante,  incluindo 
também o mobiliário. 



Figura 2 – Autorização de contratação publicada no Diário Oficial do município

Para  efetuar  a  ampliação  do  sistema de  monitoramento,  contemplando  a  implantação  dos 
pontos  já  reconhecidos  e  mais  aqueles  que  vierem  a  serem  identificados,  deflagrou-se  a 
abertura de concorrência, conforme publicado em DOM – 12/07/2005 (Figura 3), com o objeto 
de  registro  de  preços  para  o  fornecimento  de  bens  e  prestação  de  serviços  relativos  a 
implantação, manutenção e evolução funcional da CIMCamp , adotou-se este como fase 2.     

Figura 3 – Comunicado referente a abertura de concorrência para o registro de preços



Vale ressaltar que o registro de preço trata de uma lista com as descrições dos componentes e 
serviços  necessários,  bem como os  respectivos  preços,  ao  funcionamento  e  ampliação  da 
Central. Este documento passa por cotação e os preços são públicos.

Considerando  o  volume  de  investimentos  e  os  benefícios  que  serão  revertidos  a  toda 
população,  iniciou-se a fase 3 com a publicação em DOM, no dia 14/07/05 (Figura 4),  que 
permite a possibilidade de parcerias com a sociedade  civil  de  forma a conferir  agilidade à 
implantação da CIMCamp na forma de recebimento de doações de bens ou serviços para a 
instalação  da  estrutura  necessária  a  Central  Integrada  de  Monitoramento  de  Campinas  - 
CIMCamp, junto a empresas e entidades interessadas permitindo o depósito nos fundos da 
Secretaria de Transportes e Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança 
e/ou através de aquisição de bens ou serviços, os quais passarão por estudos de análises 
técnicas de viabilidade.

Os colaboradores além de estarem colaborando com a proposta de  melhorar a segurança para 
os  munícipes,  terão suas marcas incluídas nos materiais de divulgação da implantação da 
CIMCamp.

Figura 4 – Comunicado referente ao recebimento de doações publicado no Diário Oficial do município

Inaugurada  em  julho  de  2006  (Figura  5),  com  o  propósito  de  integrar  em  uma  mesma 
ambientação  física,  cinco  órgãos  municipais  a  Central  Integrada  de  Monitoramento  de 
Campinas – CIMCamp - é um serviço tecnológico desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Transportes  -  SETRANSP,   pela  Secretaria  Municipal  de  Cooperação  nos  Assuntos  de 
Segurança Pública – SMCASP e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 
S.A. - EMDEC, que abrange o monitoramento através de câmeras instaladas estrategicamente 
nos  locais  apontados  como  de  risco,  do  ponto  de  vista  da  segurança  e  do  controle  de 



acidentalidade da via pública, bem como de próprios municipais, especialmente os ligados à 
educação e à saúde.

Figura 5 – Fachada do Prédio

A CIMCamp foi constituída sob seis pilares estruturantes, que interagindo entre si, permitem a 
integração das ações da Prefeitura Municipal no atendimento a eventos, são eles:

Central de Monitoramento de Imagens: operação e monitoramento das imagens das câmeras 
instaladas no Município, devendo encaminhar as imagens que apontarem ocorrências para a 
Central de Controle, possibilitando que cada órgão público, respeitada a sua competência, atue 
de forma integrada com os demais;

Central  de  Atendimento  Telefônico:  atendimento  à  população  através  de  sistema  “Call 
Center”,  devendo  ser  os  pedidos  de  informações  e  orientações,  exclusivos  da  CIMCamp, 
respondidos  imediatamente  ao  interessado,  e  as  eventuais  reclamações  deste  serviço, 
registradas, controladas e encaminhadas aos órgãos, respeitadas as suas competências;

Central de Controle: módulo de deliberação, apoiado em sistemas e meios de comunicação, 
tais como radiocomunicação e sistema de telefonia celular e convencional, a qual promoverá o 
encaminhamento das ocorrências, indicando a cada módulo as medidas a serem observadas;

Central de Monitoramento Semafórico e de Radar: monitoramento dos serviços semafóricos 
e  dos  Equipamentos  de  Fiscalização  Eletrônica  (Radar),  permitindo  a 
programação/reprogramação  dos  tempos  semafóricos  (Figura  7  –  Software  de  Controle 
Semafórico) e registro do volume veicular das vias (Figura 8 – Software de Controle Veicular), 
bem como a leitura automática das placas através de dispositivos de Leitura Automática de 
Placas - “LAP”;

Central  de  Servidores:  gravação  e  disponibilização  das  imagens  captadas  através  das 
câmeras, processamento de dados, sistemas e armazenamento de segurança.

Central  de Alerta  e  Detecção de Delitos -  SADD:  apoiado  em um sistema composto  de 
sensores e servidores de processamento de imagens, permitirá obter imagens fotográficas de 
veículos automotores e automaticamente, reconhecer suas placas e características, permitindo 
um trabalho de blitz permanente para diversos fins ligados à segurança municipal.



O investimento inicial na CIMCamp foi de R$ 4,5 milhões, sendo cerca de R$ 3 milhões para a 
contratação  do  IME  e  o  restante  com  a  adaptação  do  ambiente  que  recebeu  a  central, 
implantação de sistemas de telefonia e ar condicionado, além da aquisição de novo mobiliário.

Com  os  resultados  apresentados  para  o  município,  outros  entes  da  administração  publica 
despertaram o  interesse  em  utilizar  essa  tecnologia  para  seus   problemas  relacionados  à 
segurança.  Utilizando-se então do processo de registro de preços de equipamentos e serviços, 
a  CIMCamp  sofreu  sua  ampliação,  elevando-se  de  17  para  340  câmeras  implantadas  no 
município, em apenas 1 ano após a sua implantação.  

Atualmente já encontram-se reconhecidos 290 pontos de monitoramento no município, sendo 
120  já  monitorados  e  distribuídos  em 39 pontos  da  rede escolar  municipal,  27  pontos  em 
unidades básicas de saúde, 34 pontos em cruzamentos viários, sendo os demais distribuídos 
nos terminais de transporte público, praças e próprios públicos.

RESULTADOS

Com a consolidação da CIMCamp, foi possível realizarmos trabalhos a fim de destacarmos  os resultados 
apresentados pela CIMCamp e que elencamos abaixo:

• Integração entre os órgãos - O contato entre as áreas operacionais criou um ambiente 
favorável com esclarecimentos de atribuições e necessidades.

• Reprogramação e/ou readequação semafórica – Para promover a fluidez no viário ou para 
priorizar  passagem  preferencial  de  atores  agindo  em  um  atendimento  de  urgência  e 
emergência, pode-se intervir nas programações semafóricas nos equipamentos que estão 
centralizados na CIMCamp. 

• Alerta estabelecida por agentes de campo, via rádio, independente de sua competência – 
Qualquer  profissional  de  campo,  com  posse  de  rádio  comunicação  e  que  tenha  sua 
central elencada na CIMCamp, efetua comunicado informando ocorrências, mesmo que 
não  seja  de  sua  competência,  por  exemplo:  um  Guarda  Municipal  pode  informar  a 
CIMCamp sobre um problema no viário, este processo permite maior agilidade e vigilância 
aos problemas da cidade.

• Facilidade na construção de eventos programados – Em função da aproximação entre os 
órgãos no gerenciamento dos eventos programados,  ficou mais ágil  e eficiente com a 
construção de procedimentos e especificações de atribuições.

• Prevenção – A implantação de equipamentos de monitoramento com câmeras em locais 
com históricos de ocorrências, permitiu um acompanhamento mais intensivo empregando 
ações  de  maneira  mais  ágil  e  eficiente,  podendo  agir  ainda  de  forma  preventiva  e 
corretiva. Pode-se perceber que a própria estrutura instalada em funcionamento coibiu 
ações rotineiras de desordem.  Atualmente as operações são feitas embasadas em fatos, 
com  construções  de  operações  específicas,  sendo  elas  inclusive  monitoradas  pela 
CIMCamp.  O  sistema  permite  também  vistorias  regulares  sem  a  necessidade  de 
deslocamento de agentes.

• Segurança do cidadão – O conceito de segurança aplicado na CIMCamp foi ampliado, 
abrangendo não só a segurança armada e de repressão, mas também a segurança na 
circulação do cidadão. A circulação sem acidentes, assim como o bom uso do solo urbano 
proporciona uma melhor qualidade de vida, assim como, o entendimento que os órgãos 
municipais estão trabalhando de forma integrada. Com as ações desencadeadas frente a 



ocorrências  de  urgência  e  emergência  o  munícipe  passa  a  sentir-se  mais  seguro  e 
protegido. 

• Acompanhamento Veicular - Possibilita a visualização em tempo real das condições de 
trânsito  na cidade,  permitindo análise  das vias de acordo com seus níveis  de serviço 
(trânsito  bom,  lento,  congestionado  ou  parado),  subsidiando  estudos  futuros  e  ações 
imediatas para minimização de impactos. 

• Fiscalização  –  Os  Leitores  Automáticos  de  Placas  –  LAP,  permitirão  intensificar  a 
fiscalização  de  veículos  através  de  equipamentos  eletrônicos,  com  as  seguintes 
finalidades;

• veículos roubados/rota de fuga;
• documentação irregular;
• placas adulteradas;
• identificação de veículos de cargas perigosas;
• fiscalização de cumprimento de itinerário/horário (transporte)
• Contato direto entre a Administração Pública e o Munícipe – A Central de Atendimento via 

telefone,  presta  serviços  de  informações  sobre:  transporte/trânsito,  de  urgência  e 
emergência,  encaminha  solicitações  e  reclamações  efetuadas,  além  de  prestar 
orientações sobre serviços de outros órgãos da Administração Pública. 

• Mais informação ao Munícipe - Convênios estão sendo firmados com estações de rádio e 
televisão para que recebam e disponibilizem imagens e informações ao cidadão.

• Otimização de recursos – Com a organização pretendida para o CIMCamp, estão sendo 
feitos reconhecimentos de deficiências frente as ocorrências para, com embasamentos, 
fazer apontamentos de recursos necessários para que as ações sejam feitas de forma 
eficiente.

CONCLUSÃO

Com o ambiente próprio para agrupar as pessoas de várias Secretarias e órgãos, através da 
iniciativa pioneira, transformou-se a CIMCamp em modelo nacional, oferecendo a Campinas um 
instrumento capaz de prevenir e reprimir situações relativas à segurança do cidadão, com a 
redução dos recursos humanos e operacionais. Na ambientação da CIMCamp, criaram-se entre 
seus integrantes, relações e envolvimento com a proposta de inovação e modernidade.

LEGISLAÇÃO

Decreto nº 16.040, de 18 de outubro de 2007.
Dispõe sobre a Central Integrada de Monitoramento de Campinas – CIMCAMP e dá outras 
providências
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