
LEI MUNICIPAL Nº 2.698, DE 08/01/2010 - Pub. A Tribuna, de 12/01/2010
Autoriza a implantação das câmeras de segurança nos logradouros públicos no

Município de Niterói por Associações e Conselhos Comunitários.
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI DECRETA E EU SANCIONO E
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

 
Art. 1º Ficam autorizadas as Associações e Conselhos Comunitários legalmente
constituídos a implantar e ampliar as câmeras de segurança em logradouros públicos.
   § 1º Para sua efetiva implantação, devem as Associações e Conselhos ter respaldo
pela maioria dos moradores da região envolvida pelo projeto, aprovado em assembleia,
com ata e lista de presença registrada em cartório e protocolada na Secretaria Municipal
competente.
   § 2º As câmeras de segurança que tratam no caput, deverão ser obrigatoriamente
voltadas para os logradouros públicos.
 
Art. 2º As câmeras de segurança, de que trata a presente Lei, deverão ser instaladas
preferencialmente em áreas privadas.
   § 1º Quando não for possível ou conveniente a instalação de câmeras de segurança
em áreas privadas, dever-se-á utilizar mobiliário urbano já existente para sua fixação,
desde que devidamente autorizado.
   § 2º Quando não for possível ou conveniente a instalação de câmeras de segurança
em mobiliário urbano já existente, será permitido, excepcionalmente, instalação de
suporte novo para instalação das câmeras de segurança, desde que devidamente
autorizado.
   § 3º Fica a cargo da Associação ou Conselho contratar a empresa que executará o
projeto acima sem ônus para o Município.
 
Art. 3º As imagens que serão captadas pelo sistema ficarão disponíveis para as Polícias
Civil, Militar e Federal, desde que solicitadas por ofício para fins de investigação e
prevenção dos delitos naquela região.
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 08 DE JANEIRO DE 2010.
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