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i Q, ,,i`LEI MUNICIPAL N° 471, DE 20 DE ]ULHO DE 2olo.

- -rfu
Disp6e sobre a instala€ao de cameras de seguran€a em
determinados    pontos    da    cidade    e    da    outras

providencias.

A   Prefeita   do   Municipio   de  Concei€ao   do  Tacuipe,   Estado   da   Bahia,
ExcelentissimaSenhora,TANIAMARLIRIBEIROYOSHIDA,emobedienciaaodisposto
na  Lei  Organica  Municipal,   por  iniciativa  do  excelentissimo  presidente  da  Camara
Municipal,  baseada  em  seu  Regimento  Interno,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  de
Vereadores elaborou, discutiu, aprovou, sendo sancionada a seguinte Lei:

Art. 1Q - Para garantia da integridade e da incolumidade dos muni'cipes de
Concei€ao   do   Jacuipe,   cameras   de   seguran€a   deverao   ser   instaladas   em   pontos
determinadosdacidaderelacionadosno§2Qdesteartigo.

§1Q A instala€ao do equipamento citado no ``capur' respeitara as normas tecnicas
exigidaspelaABNT(Associa€aoBrasileiradeNormasTecnicas).

§2Q Os locais a ser instalado camera de seguran€a s5o:

I.      Avenida Getulio vargas

11.       Pra€aBenjamim

Ill.       Pra€a Manoel Teixeira de Freitas

IV.       Pra€a Manoel Le6ncio Ribeiro

V.       Terminal Rodoviario

VI.      Ruasergiocardoso

Art. 2Q - Considerando a reserva do possivel, cada ponto referido no §29 do
Artigo anterior apresentara 01 (uma) camera de seguran€a que registre permanentemente
a  movimenta€ao  daqueles  que  circulam  pela  localidade  e  que,  amplamente,  produzam
imagens de suas media€6es.
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Paragrafo  Unico.  A  camera  referida  no  "cap„  deste  artigo  devera  apresentar
recurso de grava€ao de imagens.

Art  3Q - Serao  afixados  em locais  de  facil  visualiza€ao,  a  identificagao  da
existencia do equiparnento tratado nesta Lei.

Art. 4Q - As despesas decorrentes da execu€ao desta Lei correrao por conta
dedota€aoor€amentariaespecificadanoor€amentovigente.

Art. 5Q  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica€ao, revogando-se as
disposi€6es em contrario.
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Gabinete da Prefeita Municipal de Concei€ao do Jacuipe, em 20 de julho de

(i_
TAktk`#ATfr[kfis±-i*O|?isTH]DA

PREFEITA MUNICIPAL

2 ha¢a Manoel T3jreira de Ffeitas SN
Centre -Conceieao do Jacufoe -RA
fones 75 3243.2463 / 3243.2009


