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Termo de adesão 
PROJETO SISTEMA ZELADORIA COMUNITÁRIA/ VIZINHANÇA SOLIDÁRIA 

 
Considerando a necessidade de apoio e colaboração da sociedade civil com o Poder 
Público, para maior efetividade da segurança pública prestada pelos órgãos públicos; 
 
As parcerias que estão sendo formalizadas pela SAPP-Sociedade dos Amigos do 
Planalto Paulista com o Poder Público e com a SegD’Boa PROJETOS E GESTÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, Brasil, na Rua dos Pinheiros, nº 423-A, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 21.925.808/0001-50, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato 
Social, doravante designada simplesmente “SEGD’BOA”; 
 
O Projeto SISTEMA ZELADORIA COMUNITÁRIA / VIZINHANÇA SOLIDÁRIA tem como 
premissa colocar a sociedade civil organizada em parceria direta com a Segurança 
Pública do Município e do Estado de São Paulo, que através das imagens de câmeras 
com alta resolução, cedidas pelo morador / associado aos órgãos da segurança pública 
24 horas por dia, facilita o controle e gestão de ocorrências, diminuindo o tempo de 
resposta na busca de soluções das ocorrências nas áreas de cobertura destas imagens 
ao vivo e ou gravadas por até 07 (sete) dias “In Clound” pelo sistema SISCOMSEG; 
Lembrando que o Estado NÃO ficará monitorando em tempo real as imagens. 
 
Os associados da SAPP veem firmar o presente TERMO DE ADESÃO, conforme as 
condições que seguem: 
  
Eu, (________________________________________________________) associado 
na SAPP – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA, CNPJ sob nº 
01.528.466/0001-50, venho pelo presente, aderir ao Projeto Sistema Zeladoria 
Comunitária / Vizinhança Solidária, objeto das parcerias que estão sendo formalizadas 
com o Poder Público Estadual e Municipal. 
 
Em decorrência, concordo e me comprometo a ceder imagens de minha(s) câmera(s) 
externa(s) para que seja(m) conectada(s) ao Sistema da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo dos Projetos Detecta/Radar e/ou Sistema Zeladoria Comunitária/Vizinhança 
Solidária, respeitando as exigências determinadas pelo projeto, notadamente, em 
manter a posição de detecção em 30% na calçada e 70% na rua. 
 
Declaro que estou ciente de que este compartilhamento das imagens é comunitário e 
que tenho a obrigação de manter em funcionamento esta câmera por 24 horas, 
disponibilizando para tanto minha Internet de banda larga de no mínimo 01 Mega de 
UPLOAD e energia elétrica BIVOLT (110/220 volts) para alimentação da mesma por 
período indeterminado a contar da data deste Termo de Adesão, sem qualquer 
reembolso por esse custo, que será integralmente arcado por mim associado. A minha 
desistência do projeto por força maior não acarretará multas ou prejuízos a minha 
pessoa, seja por parte da Associação de Moradores e ou à empresa SegD’Boa. 
Cabendo apenas da minha parte avisar aos pares da minha intenção de desistir no 
período mínimo de 30 dias para que possam comunicar aos demais moradores da 
minha rua e bairro e providenciar e remanejar novas câmeras. 
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Declaro, ainda, que estou ciente de que estas imagens serão compartilhadas com os 
órgãos da Segurança Pública, Municipal e Estadual e que as mesmas não poderão ser 
por mim divulgadas, em respeito ao direito de imagem, ressalvado o uso para fins 
públicos, notadamente aquele afeto à segurança pública. 
 
A adesão ao Projeto Sistema Zeladoria Comunitária / Vizinhança Solidária além da 
disponibilização das câmeras externas de propriedade do associado e compartilhamento 
comunitário das imagens com o Poder Público Estadual e Municipal implica na execução 
da infraestrutura interna aparente, do tipo “CANALETA X”, sem custo adicional para o 
associado. 
Na hipótese do associado decidir por outro tipo de acabamento, deverá acordar, previamente, os custos com 
a empresa SegD’Boa e efetuar o devido pagamento, mediante boleto bancário emitido pela empresa. 

 
O associado se responsabiliza pelo pagamento do valor da mensalidade de R$42,00 
(quarenta e dois reais), com data de vencimento todo dia:  
15 (___)  30 (___) por mês conectado, a ser pago em boleto bancário emitido pela empresa SegD’Boa.  

 

A) Entendo que devo ser associado regular da SAPP – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA para 
participar do Projeto Vizinhança Solidário. 
 
B) O valor da mensalidade tem como objetivo, gerar condições para que as câmeras permaneçam em perfeitas condições de 
funcionamento contínuo e uso na plenitude das funções as quais foram dimensionadas pelo projeto, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva, seguro contra furto e ou vandalismo. 

 
C) As imagens gravadas por mim e salvas em equipamento próprio, se disponibilizada a terceiros, será de minha 
responsabilidade única e exclusiva. Entendo que estas gravações devem ser disponibilizadas com responsabilidade somente 
para autoridades públicas da área de segurança. Estou ciente que a Associação de Moradores SAPP e empresas parceira do 
Projeto Vizinhança Solidária, não serão responsabilizadas solidariamente em caso de divulgação das imagens a terceiros sem 
autorização por escrito. 

 
 
São Paulo, __ de ____________ de 2017.  
 
NOME:  
CPF:         
RG:  
E-mail:        
Endereço: 

Whatsapp: 

 

_____________________________________________________________________  
Associado da SAPP–SISTEMA ZELADORIA COMUNITÁRIA / VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.  

 

________________________________________________     

SegD’Boa - PROJETOS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. 

CNPJ/MF sob o nº 21.925.808/0001-50  

Gestor Tecnologias - Roberto Rocha de Sales 

 

________________________________________________ 

SAPP – Sociedade dos Amigos do Planalto Paulista 

CNPJ/MF sob nº 01.528.466/0001-50 

Presidente – Carlos Cruzelhes Filho    


