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Dispõe sobre a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, por parte dos
estacionamentos particulares do Estado do Paraná.

Art. 1º Dispõe sobre a possibilidade de utilização do SINESP CIDADÃO, aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da
Justiça, por parte dos estacionamentos particulares do Estado do Paraná.

Parágrafo único. Consideram-se estacionamentos particulares as empresas legalmente constituídas, detentoras das áreas particulares ou públicas, exploradas sob
concessão ou permissão do Estado do Paraná, tendo como finalidade a guarda de veículos.

Art. 2º Nos casos de constatação da presença de veículos roubados ou furtados no pátio de estacionamento, por meio do SINESP CIDADÃO, a empresa poderá
contatar imediatamente à Polícia Militar através do número 190, e efetuar a denúncia.

Parágrafo único. Não será imputada responsabilidade à empresa ou ao seu funcionário que efetuar a denúncia.

Art.3º Os estacionamentos que funcionam com sistema de cancelas poderão efetuar a consulta no SINESP CIDADÃO, após ultrapassado o tempo de seis horas em
que determinado veículo encontra-se no pátio do estacionamento.

Art. 4º O Poder Executivo poderá delegar ao órgão competente a criação de programa de sistema aberto que integre o SINESP CIDADÃO com o sistema
operacional de cadastramento de veículos utilizado pelos estacionamentos.

Art. 5º Com a finalidade de proporcionar maior credibilidade à empresa que utilizar o SINESP CIDADÃO, a mesma poderá apresentar semestralmente ao órgão
fiscalizador competente designado pelo Poder Executivo, declaração especificando o número de veículos regulares que deram entrada no estacionamento e o número
de denúncias efetuadas.

Art. 6º Os estacionamentos podem expor cartazes informando sobre a utilização do SINESP CIDADÃO, bem como sobre a existência da norma, conforme Anexo
Único desta Lei.

Parágrafo único. Os cartazes a que se refere o caput deste artigo devem ser afixados em locais visíveis ao público, preferencialmente nas entradas dos
estacionamentos.

Art. 7º O Poder Executivo poderá promover programas de governo que incentive as empresas a utilizar o SINESP CIDADÃO.

Art. 8º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, indicando os aspectos necessários à sua aplicação.
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

LEI Nº XX.XXX, de XXXXX de XXXX

DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DO SISTEMA
NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA – SINESP CIDADÃO, POR PARTE DOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES
DO ESTADO DO PARANÁ.

Curitiba, 23 de março de 2021.
ALEXANDRE CURI
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Maranhao Curi, Deputado Estadual - Presidente de Comissão, em 23/03/2021, às 09:12, conforme Ato
da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar informando o código verificador 0328333 e o código CRC
B9A636AD.
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